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„Plní lásky vo
svojich srdciach
dôverujte
Ježišovi
a povedzte mu
svoje ÁNO.“

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. januára 2019

Viera sa spozná podľa lásky
„Drahé deti, keď ku mne prichádzate ako k matke s čistým
a otvoreným srdcom, vedzte, že vás počúvam, povzbudzujem, utešujem a predovšetkým sa prihováram u svojho Syna.
Viem, že chcete mať pevnú vieru a vyjadriť ju správnym spôsobom. To, čo môj Syn od vás žiada, je úprimná, silná a hlboká viera – a potom každý spôsob, akým ju vyjadrujete, je
správny. Viera je nádherné tajomstvo, ktoré sa uchováva
v srdci. Je medzi nebeským Otcom a všetkými jeho deťmi,
spozná sa podľa ovocia a podľa lásky ku všetkým Božím stvoreniam. Apoštoli mojej lásky, deti moje, majte dôveru v môjho Syna. Pomôžte, aby všetky moje deti spoznali jeho lásku.“
Slová Matky Božej z posolstva Mirjane z 2. decembra 2018 nabádajú nás k úprimnej, pevnej a hlbokej viere v jej Syna. On jediný dokáže premieňať ľudské srdcia
a budovať nebeské kráľovstvo už tu medzi nami. Starosti každodenného života,
správy o ľudskej bezohľadnosti, klamstvách a vraždách vnášajú pochybnosti a neistotu do našich sŕdc. Treba si však zopakovať slová Písma: „Počuj, Izrael, Pán je
náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom,
celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 4 – 5). Náš Pán je milosrdný Otec,
ktorý chce ľudí priviesť do svojho kráľovstva. Preto poslal svojho Syna, aby nik nezahynul, ale mal večný život.
„A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista“ (1 Jn 3,
23). Mnohí pokrstení – zvlášť mladí – sa síce považujú za kresťanov, no len máloktorí z nich skutočne chápu základné pravdy kresťanstva. Veria, že Boh existuje, no
myslia si, že je kdesi ďaleko a nemá vplyv na ich každodenný život. Jednoducho
povedané, majú vo svojej viere zmätok. Apoštol Ján pripomenul jednoduchú podstatu kresťanstva, ktorou je viera, že Ježiš, Boží Syn, sa stal pre našu spásu človekom. Niektorí dnešní mladí ľudia môžu mať pocit, že sú akosi „mimo“. Možno si už
aj odvykli od účasti na nedeľných svätých omšiach. Cítia pochybnosti, či je Cirkev
pre nich. No Boh ich aj tak miluje a je vždy pripravený objať ich a prijať. Kto však
k nim v jeho mene pôjde?
Možno práve ty. Každý z nás môže nejako pomôcť, hoci len tým najmenším spôsobom. Ukázať svojej rodine na Ježiša môžeš napríklad tým, že sa o ňu staráš a miluješ ju. Možno je v tvojom okolí nejaký mladý človek, ktorý potrebuje,
aby ho niekto vypočul a usmernil. Alebo sa za neho s dôverou
pomodli! Nikdy nepodceňuj silu modlitby príhovoru. Ktovie?
Možno práve tvoje modlitby roztrhnú temné mračná zmätku
a dodajú niekomu silu vykročiť k Ježišovi!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie

Čo mi povedal
Svätý Otec?

Správa farára
pátra Marinka Šakotu

Bolo to nezabudnuteľné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 29. novembra
2018 v audienčnej sále vo Vatikáne okolo 12.15 h na záver medzinárodného kongresu pre správcov a spolupracovníkov svätýň celého sveta. Kongres
trval od 27. do 29. novembra a usporiadala ho Pápežská rada pre šírenie
viery a novú evanjelizáciu. Kongres viedol Mons. Rino Fisichella. Téma kongresu bola: „Otvorené dvere novej evanjelizácii“.
Na záver kongresu bolo plánované stretnutie s pápežom Františkom pre
celú skupinu (600 účastníkov). Mons. Fisichella hovoril ešte deň predtým,
že to nie je jednoduché, aby nám všetkým Svätý Otec podal ruku, a preto by
mala byť vytvorená skupina, ktorá bude všetkých zastupovať. Samozrejme,
každý z nás by si prial, aby si mohol potriasť rukou so Svätým Otcom. Kvôli
veľkému počtu účastníkov sme sa uspokojili aj s tým, že budeme môcť zblízka uvidieť Svätého Otca.
Odporúčali nám, aby sme nešli všetci naraz na Námestie sv. Petra, pretože
by to mohol byť priveľký nával. Mali sme teda prichádzať po skupinách
v čase od 8. do 9.30 h. Napriek tomu prišli všetci v rovnakom čase o ôsmej!
Samozrejme, lebo každý chcel mať to najlepšie miesto v blízkosti Svätého
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Otca. Prešli sme policajnými bezpečnostnými kontrolami a stáli sme pred
dlhými pôsobivými schodmi, ktoré viedli do vnútorných priestorov Vatikánu.
Netrpezlivo sme čakali, aby sme konečne mohli vstúpiť do miestnosti a uvidieť pápeža. Bolo nám to umožnené vo viacerých skupinách po desiatich.
Vo vnútri sme sa nemohli nasýtiť dielami Michelangela. Celá sála bola ručne vymaľovaná týmto slávnym umelcom.
Najskôr nás pozdravil Mons. Fisichella, potom v desiatich minútach sa
predstavilo to najdôležitejšie o každej svätyni sveta a ich práci s mládežou
tak, ako si to jednotliví zástupcovia pripravili. Mali sme možnosť počuť nielen o zaujímavostiach, o práci a skúsenostiach svetoznámych svätýň ako
Lurdy, Fatima, Guadalupe a Svätá zem, ale aj o menších svätyniach v Južnej
Kórei a iných častiach sveta.
Presne o 11.30 h, ako to bolo v programe, prišiel pápež František. Všetci
sme sa postavili a nadšene sme aplaudovali, keď sa ukázal pastier v bielom rúchu. Zdvihli sa ruky s kamerami v mobiloch a fotoaparátmi; každý
chcel zachytiť tento mimoriadny okamih. Po niekoľkých minútach sme sa
vrátili na svoje miesta.
Mons. Fisichella pozdravil pápeža Františka v mene účastníkov, poďakoval
mu za to, že prišiel a hlavne poďakoval za pozvanie. Informoval pápeža
o práci kongresu. Potom sa už nám všetkým prihovoril pápež. Pripomenul dôležitú úlohu svätýň pre novú evanjelizáciu a povzbudzoval, aby sme
sa venovali pútnikom, ktorí prídu do svätyne s úsilím a otvoreným srdcom.
Keď pápež ukončil príhovor, venoval sa prítomným účastníkom kongresu,
ktorí stáli v jeho blízkosti. Po tomto stretnutí mal pápež pokračovať vo svojom programe a opustiť sálu. Vtedy sa odohralo niečo neočakávané: pápež
František chcel nás všetkých osobne pozdraviť, všetkých 600 účastníkov.
Naša radosť bola bezhraničná! Nespúšťali sme oči z pápeža, všetci sme ho
obdivovali. Pomaly sa sála vyprázdňovala a ľudia opúšťali sálu naplnení radosťou, že si s pápežom potriasli rukou.
Predchádzajúci deň som rozmýšľal, čo by som mohol dať pápežovi. Keď
som odchádzal z Medžugoria, mal som pre pápeža v batožine ruženec,
modlitebnú knižku a podrobnú správu o Medžugorí v talianskom jazyku, ale
z praktických dôvodov som sa rozhodol dať mu len ruženec z lisovaných tŕňov z Hercegoviny. Vzal som ho do ruky a podával pápežovi. Keď som si
všimol, že okrem potrasenia ruky sa nič neudialo, uvedomil som si, že by
som mal pár slovami povedať, kto som a odkiaľ pochádzam. Podal som mu
ruku s ružencom, pozrel sa mu do jeho priateľskej tváre a povedal som mu
po taliansky: „Som farár z Medžugoria. Srdečný pozdrav od Mons. Hosera!“
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Keď pápež počul moje slová, položil svoje ruky na moje, zdržal sa na okamih a potom povedal: „Počúvajte Mons. Hosera!“ Počas toho som pozoroval
prívetivú pápežovu tvár. Neviem, či som v tom okamihu stál na zemi, alebo
som sa vznášal. Pravdepodobne pápež zbadal moju radosť z nášho stretnutia a znovu mi pripomenul: „Počúvajte Mons. Hosera! Áno?“ Tieto slová boli
viac ako otázka. Zneli ako odkaz. Akoby sa chcel ubezpečiť, či som všetkému porozumel a či som zobral vážne to, čo mi chcel povedať. Odpovedal
som: „Áno, áno!“ Kým som držal ruženec v ruke, konečne sa ma opýtal: „Ten
ruženec je pre mňa?“ Odpovedal som: „Áno, pre vás!“ Odpovedal: „Ďakujem!“ Ja som mu na to odvetil: „Ja ďakujem vám!“ Potom mi z boku kývli,
aby som sa vzdialil a prenechal ďalším miesto v blízkosti pápeža.
Opustil som sálu a išiel som takmer poskakujúc dole schodmi. Nemohol
som uveriť tomu, čo sa práve udialo. Keď som prechádzal cez Svätopeterské námestie, pozeral som sa dookola, ale nedokázal som vnímať okolie.
Premýšľal som o tom, čo som práve pred niekoľkými minútami zažil. Pokúšal som sa rekonštruovať každý okamih zo stretnutia s pápežom, jeho gestikuláciu, jeho slová... Pýtal som sa: Čo mi chcel tými pár slovami pápež
povedať? Mal som z toho dojem, že mi chcel odovzdať posolstvo pre kňazov
vo farnosti v Medžugorí a pre všetkých pútnikov. Bolo mi úplne jasné, že
tých pár slov, ktoré mi venoval, nevyslovil len zo zdvorilosti. O to viac som
mal pocit, že mu leží na srdci, aby nám odovzdal posolstvo. Keď som v myšlienkach rozoberal toto stretnutie, môj tretí zmysel mi napovedal, že nám
chcel voľbou týchto slov, ktoré si dobre premyslel, zvlášť pripomenúť, aby
sme boli obozretní. Takisto som sa pýtal, prečo tie rovnaké slová opakoval.
Vydedukoval som z toho, že snáď cítil, že ho nedostatočne pozorne a vážne
beriem na vedomie a bolo pre neho dôležité, aby som si jeho slová a posolstvo dobre zapamätal a odovzdal v Medžugorí. Uvažoval som, že zo slov pápeža sa dá vyrozumieť, že dôveruje arcibiskupovi Mons. Henrykovi Hoserovi.
Akoby chcel povedať: „Počúvajte Mons. Hosera, počúvajte mňa, počúvajte
Cirkev.“ Keď nebudete poslúchať Mons. Hosera, nebudete poslúchať ani
mňa a ani Cirkev. Z tých niekoľkých pápežových slov som vycítil, že mu
Medžugorie leží na srdci a že si želá, aby sme my všetci brali vážne túto
úlohu, ktorá nám bola pridelená. Z jeho slov som tiež vycítil, že nás chce
povzbudiť a zároveň nám chce pripomenúť, že máme veľkú zodpovednosť
za Medžugorie. ☐
Zdroj: Glasnik Mira 12/2018
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Ročné zjavenie Matky Božej

Jakovovi Čolovi
Pri svojom poslednom každodennom zjavení 12.
septembra 1998 povedala Matka Božia Jakovovi Čolovi, že sa mu bude zjavovať raz ročne, a to na Vianoce 25. decembra. Stalo sa to aj v roku 2018. Matka
Božia prišla s Ježiškom v náručí. Zjavenie sa začalo o 13.38 h a trvalo deväť minút.
Matka Božia odovzdala prostredníctvom Jakova toto posolstvo:

„Drahé deti, v tento milostivý deň vás pozývam k láske. Milé
deti, Boh vás nesmierne miluje. A preto, milé deti, plní dôvery,
nepozerajúc nazad a bez strachu, úplne mu odovzdajte svoje
srdcia, aby ich Boh naplnil svojou láskou. Nebojte sa veriť
jeho láske a milosrdenstvu, pretože jeho láska je silnejšia
ako každá vaša slabosť a strach. Preto, milé deti, plní lásky
vo svojich srdciach dôverujte Ježišovi a povedzte mu svoje
ÁNO, pretože on je jedinou cestou, ktorá vás vedie k večnému
Otcovi.“

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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PO KAŽDOM ZJAVENÍ SA CÍTIM
Vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová žije so svojou rodinou v TaMarijou Pavlovičovou-Lunettiovou liansku neďaleko Monzy. Prichádza
na všetky veľké sviatky do Medžugoria a väčšiu časť leta trávi v Hercegovine. Marija prirástla k srdcu všetkým
pútnikom od začiatku zjavení ako vyslovene otvorená, priateľská a srdečná
osobnosť. Má štyri deti, z ktorých už niektoré študujú. Je obdivuhodné, ako
počas všetkých rokov zvládala úlohu vizionárky a matky. Zdá sa, že ju skutočne sprevádza nadpozemská sila – tá jej pomáha zdolávať všetky úlohy,
ktoré si na seba zobrala. Marija je aj vizionárkou, ktorá nám už roky odovzdáva mesačné posolstvo v 25. deň, každý mesiac.

Rozhovor s vizionárkou

Marija, pozdravujem ťa v mene
všetkých čitateľov. Ako dlho zostaneš ešte Medžugorí?
Prišla som pred dvoma dňami
a čoskoro sa opäť vrátim do Talianska.
Včera bol sviatok Všetkých
svätých. Aká bola Matka Božia,
keď si ju uvidela?
Včera ako vždy prišla v slávnostných šatách. Na mariánske a na cirkevné sviatky prichádza Panna Mária v šatách, ktoré sú popretkávané

zlatom. Jej šaty sú krajšie ako pri
zjaveniach vo všedné dni. Matka Božia sa včera nad nami modlila, pozrela sa na nás, požehnala nás a to
je vždy radostná udalosť.
Máš ešte stále zjavenia každý
deň. Ako sa cítiš po zjaveniach.
Si unavená?
Nie, nie som unavená, práve naopak. Cítim sa, akoby som bola
v nebi. Prajem všetkým prítomným,
aby mali rovnaký pocit. Cítim veľkú
radosť, pokoj, potešenie so stretnu-
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AKO V NEBI
tia s Matkou Božou, s nebesami,
ktoré sa vďaka Matke Božej približujú k zemi. To je to, čo jej prítomnosť
pre nás znamená.
Znamená to, že pri zjaveniach
vyžarujú z Matky Božej nebesia?
Z Panny Márie zakaždým vyžarujú
nebesia. Želá si, aby sa nebesia začínali už tu na zemi. Matka Božia
nás požehnáva a povzbudzuje nás,
aby sme žili svoj život v jednote s Bohom. Záleží len na nás, aby sme sa
obrátili a priblížili sa k Bohu.
Matka Božia neustále v posolstvách opakuje, že nás miluje.
V jednom posolstve povedala:
„Keby ste vedeli, ako vás veľmi
milujem, plakali by ste od radosti.“ Môžeš slovami opísať jej materinskú lásku, ktorú pociťuješ
počas zjavenia?
Na začiatku sme sa pýtali Panny
Márie, prečo je taká pekná. Ona odpovedala, že je pekná, lebo miluje.

Matka Božia nás pozýva k Božej láske, ktorá je nekonečná, nie ku pozemskej láske. Chce, aby sme milovali a aby sa táto láska stala súčasťou nášho života.
Matka Božia nás pozýva prostredníctvom posolstiev k modlitbe. Je veľa ľudí, ktorí to čítajú,
ale len málo z nich praktizuje
život v modlitbe. Aký je ten najlepší začiatok cesty k aktívnejšiemu životu v modlitbe? Sú to
modlitbové skupiny?
To, čo Matka Božia často spomína,
je osobná modlitba. S tým by sme
mali začať. Modlitba v rodine,
v modlitbovej skupine a farskom
spoločenstve, to k tomu dopomôže.
Panna Mária hovorí, že by sme sa
mali navzájom povzbudzovať, aby
sme sa viac a dôkladnejšie modlili.
Matka Božia nás prosí, aby sme sa
rozhodli. Aby sme sa stotožnili s Božou vôľou (povedali Bohu áno) a dali
Pána na prvé miesto. Najskôr nás

10 VIZIONÁRKA MARIJA

poprosila, aby sme sa modlili Vyznanie viery, sedemkrát Otče náš, sedemkrát Zdravas‘ Mária, sedemkrát
Sláva Otcu. Potom sme sa začali
modliť ruženec. A potom povedala
Matka Božia, že celý náš život by
mal byť modlitbou: naša práca, medziľudské vzťahy... Aby naozaj všetko bolo preniknuté modlitbou.
Je pri zjavení ešte niekto iný
okrem Matky Božej?
Pri zjavení na Podbrde Matka Božia prichádzala často s tromi alebo
piatimi anjelmi. Na Vianoce vždy prichádza s malým Ježišom v náručí
a to vyjadruje naplnenie, pokoj, ktorý prišiel k nám ľuďom na zem. Ježiš
v jej náručí vyzerá ako každé dieťa.
Tento pocit, túto vrúcnosť by sme
mali na Vianoce pociťovať v každej
rodine.
Každý jeden z vás vizionárov
dostal od Matky Božej zvláštnu
úlohu. Môžeš nám niečo o tom
povedať?
Hlavnou výzvou, ktorú nám Matka
Božia odovzdala, je povolanie k svätosti. To platí bez výnimky pre nás
všetkých. Buďme svätými tam, kde
sme a akí sme. Ja sa veľa modlím za
duše v očistci, za rehoľníčky, za kňazov. Lebo keď nemáme kňazov, svätých kňazov, potom nie je medzi
nami Ježiš. Nemáme nikoho, kto by
nás priviedol k Ježišovi, ku spáse.
Všetko spolu súvisí. Keď sa modlíme, tak cítime, že by sme sa mali

zmeniť. Zbaviť sa hriechov, prijať
sväté sviatosti – spoveď, prijímanie.
Reagovať na podnety Ducha Svätého, ísť na svätú omšu, ktorá je zdrojom nášho života. Ísť na poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti,
pripojiť sa k modlitbovej skupine.
Počiatkom všetkého je naše rozhodnutie obrátiť sa k Bohu, stať sa „nebom“ pre ostatných. Matka Božia od
nás neustále vyžaduje, aby sme boli
pre druhých príkladom, aby sme ich
nadchli a priblížili k Bohu. Ak sa nemodlíme, nemáme vzťah k Bohu
a nemáme nič, čo by sme mohli
iným odovzdať. Ak máme vzťah
k Bohu, tak pôsobí prostredníctvom
nás a my sa tak staneme jeho prostriedkom, nástrojom jeho konania.
Ak si uvedomujeme, že Ježiš z lásky
k nám podstúpil kríž a vstal z mŕtvych, potom sa radujeme, sme naplnení pokojom. Náš život sa veľmi
zmení a túto zmenu by mali ostatní
na nás zbadať.
Panna Mária povedala, že niet
neveriacich, že sú len ľudia, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.
Áno, je to tak. Matka Božia hovorí
každého druhého dňa v mesiaci, že
sa modlí za všetkých, ktorí sú vzdialení od Boha. Za všetkých tých, ktorí
ešte nespoznali Božiu lásku. Keď
k nám prenikne len trochu lásky, cítime, že ju treba šíriť ďalej. To sa
deje tu v Medžugorí každý deň.
V týchto dňoch prišiel ku mne istý
mladý muž z Nemecka, evanjelik.
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Sotva bol pár dní v Medžugorí. Povedal mi, že túži po tom, aby tu mohli
byť aj jeho rodičia. Niekedy si myslíme, že nič neznamenáme. Ale ak
nám Matka Božia povie, že sme jej
deťmi, potom si uvedomíme, aká je
to milosť. A to nás musí dojať, že
sme milovaným Božím dieťaťom, súčasťou Cirkvi. Tým pomáhame aj ostatným, aby si boli toho vedomí. Aby
začali žiť tak, ako si to želá Boh –
v pokoji a v jednote s ním.

čiatku jej zjavení, a to je navrátiť sa
k Bohu. To je jej cieľom a to je obsiahnuté vo všetkých jej posolstvách. Ona nás privedie naspäť na
začiatok, naspäť k Svätému písmu.
Vyžaduje od nás rozhodnosť, aby
sme každý deň nanovo povedali
Bohu „áno“. Aby sme pochopili, že
v modernom svete sa nám dostáva
toho materiálneho, ale neprinesie
nám to radosť, ani pokoj. Len v Bohu
je pokoj.

Marija, čo by si odkázala našim
čitateľom a pútnikom?
To, čo hovorí Matka Božia od za-

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.

Marija počas zjavenia pri modlitbe za pokoj v Dóme svätého Štefana vo Viedni roku 2010.
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Sr. Mgr. Kerstin Oswaldová

Silvester v
Medžugorí

Tisíce pútnikov z celého sveta sa zišli na Silvestra v Medžugorí, aby spoločne poďakovali
Pánovi a Márii, Božej Matke za starý rok
a spoločne vyprosili požehnanie pre rok
2019. Po večernom programe v kostole nasledovalo vianočné divadelné predstavenie
v podaní členov komunity Cenacolo.
Program v kostole sa začal o 22.00 h eucharistickou adoráciou
a o 23.30 h otvoril slávnostnú svätú omšu biskup Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine. Koncelebrovali mu apoštolský
vizitátor arcibiskup Henryk Hoser, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie páter Miljenko Šteko, páter Marinko Šakota a veľa ďalších kňazov z celého sveta. Adoráciu a svätú omšu sprevádzal medzinárodný zbor pod vedením Ivana Musa.
Nuncius Luigi Pezzuto na začiatku svojej homílie poukázal na to, aby
sme svoju pozornosť obracali k Márii, Matke Božej, ktorá je na tomto
svätom mieste uctievaná ako Kráľovná pokoja. Slávenie liturgie nás vyzýva, aby sme posilnení v Duchu spoločne prevzali zodpovednosť za
mier a pokoj. Aj pápež František vyzýva veriacich, aby sa stali „tvorcami
pokoja“ v tomto svete. Pri príležitosti oslavy svetového dňa mieru, ktorý
sa slávi 1. januára, sa pápež František dotýka neľahkej témy – politiky.
Vyjadruje heslo, že „dobrá politika je v službách mieru“. My však žijeme
vo svete, v ktorom sa politika riadi najmä tým, ako získať moc za každú
cenu. To potom vedie k zneužívaniu moci a nespravodlivosti, ako nám to
neraz ukázali dejiny.
„Politika je dôležitý prostriedok pre rozvoj civilizácie a ľudskej činnosti
(...), má však slúžiť ľudskému spoločenstvu.“ Tieto pápežove slová nám
pomáhajú porozumieť tomu, čo pápež František nazýva dobrou politi-

SPRÁVA 13

kou – „dobrá politika je ako drahocenná forma lásky“, ktorá je zlúčiteľná s naším zdravým rozumom a osvietená vierou a kresťanskou skúsenosťou.
Pápež a nuncius venujú osobitnú pozornosť mladých ľuďom v našom
svete. Je dôležité, aby sa mladí ľudia zapojili do rozvoja našej budúcnosti. Je potrebné dať im dôveru a slobodu konania, aby mohli byť protagonistami rastu a pokroku svojej krajiny. To je myšlienka, ktorá nášmu pápežovi veľmi leží na srdci.
Politiku mieru a pokoja je vždy možné čerpať z ducha chválospevu Magnifikat, ktorý Mária, Matka Ježiša Vykupiteľa a Kráľovná pokoja,
spieva v mene všetkých ľudí: „A jeho milosrdenstvo s tými, čo sa ho
boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil
dobrotami a bohatých prepustil naprázdno (...) lebo pamätá na svoje
milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky“ (Lk 1, 50-55).
Na záver svätej omše nuncius zaprial všetkým
pútnikom požehnaný rok 2019. ☐

14 ROZHOVOR

Neuvedomujeme si,
v akej milosti žijeme
Milý medžugorský pán farár
páter Marinko, čo pre vás znamená byť v Medžugorí?
Cítim radosť, že tu môžem byť. Cítim radosť, že môžem byť k dispozícii pútnikom, ktorí sem prichádzajú. To pre mňa znamená milosť
a žiadnu záťaž. Ťažkosti existujú,
ale sú to často situácie, v ktorých
sa ocitnem. Ale nie je nič priťažké,
pretože tu vždy máme prítomnosť
Matky Božej, ktorá nás pozýva, ktorá nás miluje. Preto by som sa ešte
väčšmi chcel usilovať, aby sme rozšírili jej posolstvá, aby sa uskutočnili jej plány.

Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom
Mohli by ste nám porozprávať
o spolupráci s arcibiskupom Hoserom?
Spolupráca s arcibiskupom Hoserom je vynikajúca. On je veľmi dobrý
človek a biskup. Je to milosť byť jeho
spolupracovníkom. Má veľmi dobré
srdce. A preto tiež vidí to pozitívne,
čo sa deje v Medžugorí. Lebo len
človek s dobrým srdcom, vidí pozitívne ovocie v Medžugorí. Každý deň
odkrýva nové pozitívne veci, ktoré

Hrvoje Bulat v rozhovore s farárom Marinkom Šakotom
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sa tu v Medžugorí dejú, a tak si budeme tiež vždy väčšmi uvedomovať
význam a úlohu Medžugoria v Cirkvi
a vo svete.
Z ktorých krajín prišlo najviac
pútnikov v roku 2018?
Je veľmi ťažké povedať, z ktorých
krajín prišlo najviac pútnikov. Lebo
pútnici prichádzajú z celého sveta:
od Južnej Kórey cez Rusko po Argentínu. Práve predchádzajúci týždeň
bol pôstny seminár v Dome pokoja.
Prítomných bolo 45 osôb, medzi
nimi boli aj pútnici z Ukrajiny, Litvy
a Ruska. Z jedenástich osôb bolo
desať ortodoxných, ktorí trávili šesť
dní exercícií o chlebe a vode, v modlitbe, v tichosti a v poklone. Biskup
Hoser bol s nimi a prednášal im katechézu.
Môžete nám povedať, koľko
farnosť Medžugorie investuje
do projektu „Majčino selo – Dedina matky“, ktorý založil páter
Slavko?
Majčino selo je oficiálne pod ochranou františkánskej provincie. Františkán páter Vladan Ružič vedie Dedinu matky.
Páter Ružič hovorí, že jedným
zo spôsobov ako žiť posolstvá,
je pomáhať.
Áno, je to rozmer žitia posolstiev
Matky Božej. Veď ona prízvukuje
vždy opäť: „Buďte vo svete mojimi
predĺženými rukami.“ Pomôcť ľuďom v núdzi je spôsob, ako realizo-

vať posolstvá a evanjelium. Nemôžeme hovoriť o Božej láske, keď našim najbližším neotvoríme srdce
a nepomôžeme im. Samozrejme,
podľa našich možností. Keď sme
statoční, môže každý nejakým spôsobom pomôcť.
Jakov Čolo založil v Medžugorí
charitatívnu organizáciu „Marijine ruke – Ruky Matky Božej“.
Aká aktívna je táto organizácia?
„Marijine ruke“ začal Jakov Čolo
a práve sa inšpirovali posolstvom:
„Buďte mojimi predĺženými rukami.“ V tejto organizácii je asi 80 dobrovoľníkov. Sú aktívni nielen vo farnosti Medžugorie a v celom regióne
Hercegoviny, ale tiež v Bosne. Pomáhajú núdznym s potravinami, oblečením, topánkami a ostatným materiálom. Navštevujú ľudí v ich domácnostiach a nosia im to najdôležitejšie. Táto organizácia je skutočne veľmi aktívna.
Čo je odkazom pátra Slavka
pre Medžugorie, aké projekty
začal v Medžugorí?
Páter Slavko Barbarič, to môžem
z najhlbšieho presvedčenia povedať, bol najlepší žiak v škole Matky
Božej tu v Medžugorí. Jeho príklad
by nás mal pobádať a pomôcť nám,
aby sme žili posolstvá Matky Božej.
To je to najdôležitejšie, čo nám môže
dnes povedať. Žime posolstvá Matky Božej! Všetko ostatné sa vyrieši
samo. Rozpoznáme, čo máme robiť
v rôznych životných situáciách, čo

máme a čo nemáme robiť. Jeho projekty v Medžugorí a pre Medžugorie sú
veľké. Realizoval to, čo povedala Matka Božia. Napríklad povedala: „Klaňajte sa môjmu Synovi v Najsvätejšej
sviatosti“ a zaviedol adorácie. On to
tiež žil a ostatným dal možnosť, aby to
tak robili. Keď povedala: „Modlite sa
pred krížom,“ zorganizoval modlitbu
pred krížom. Keď Matka Božia pozývala k pôstu, on viedol pôstne semináre
v Dome pokoja, aby ľuďom bližšie priniesol hlbokú dimenziu týchto posolstiev. Organizoval semináre pre kňazov
a manželov. Festival mládeže bola tiež
jeho myšlienka. Zároveň veľmi pracoval v humanitárnej oblasti. Napríklad
založil „Majčino selo“. Veľkou výzvou
bola pre neho aj starostlivosť o životné
prostredie. Založil záhradu svätého
Františka, očistil prírodu v okolí od odpadkov. A keď videl, že mnohé deti zostali po vojne bez rodičov, začal pre
nich stavať domy, aby im dal nový domov.
Vytvoril takto páter Slavko medžugorskú spiritualitu?
Áno, on je jeden z tých, ktorí položili
základy medžugorskej spirituality.
Jej základmi sú posolstvá Matky Božej
včlenené do denného modlitbového
programu.
Ako sa vyvíja farnosť? Existuje
tiež vlastný program pre farníkov?
Farnosť Medžugorie má vlastný vývoj.
V prvých rokoch zjavení, mohli by sme
povedať, bolo to ako nebo na zemi.
Farnosť od začiatku prijala zjavenia

a posolstvá Kráľovnej pokoja. Každý
deň sa posolstvá žili. V neskorších
rokoch, keď začal z celého sveta
prúdiť do Medžugoria veľký prúd
pútnikov, tunajší ľudia pre nedostatok ubytovania dali pútnikom možnosť prespať v ich domoch. Takto
vzniklo veľa penziónov a hotelov, čo
si okrem veľkých investícií vyžiadalo
tiež veľa času. Ľudia mali preto aj
menej času na modlitbu. K tomu prišli pokušenia materiálneho života.
Ale farská rodina aj napriek tomu
bojovala, aby zachovala spirituálneho ducha Medžugoria v ich rodinách, aby nezanikla rodinná modlitba. Mnohí prídu ešte aj dnes denne
na svätú omšu. Idú vždy znovu na
Vrch zjavenia alebo Križevac a aktívne pomáhajú s organizáciou farského života. Rôznymi spôsobmi pomáhajú aj pútnikom. V júni 2018 sa
osobitnej púte pre postihnutých ľudí
zúčastnilo vyše 1700 pútnikov s postihnutím. Nocľah a náklady boli pre
všetkých zadarmo a bolo to zorganizované farským spoločenstvom. Počas kňazských exercícií kňazi boli
tiež prijatí bezplatne. Minulý rok ich
bolo vyše 300. Mnohí robia dobro,
čo verejnosť často nevie. Máme
veľa aktivít pre farské spoločenstvo,
hlavne pre deti a mládež.
Čo to pre vás znamená, žiť z milosti posolstiev Matky Božej?
Život podľa posolstiev Matky Božej
znamená žiť podľa jej prianí. Žiť podľa posolstiev znamená nasledovať
posolstvá: postiť sa, modliť sa, ísť

na svätú omšu, odpustiť, každý deň
sa trocha viac meniť k lepšiemu. To
znamená žiť milosť prítomnosti Matky Božej. Myslím si, že si neuvedomujeme, v akej milosti žijeme. To si
všimneme pravdepodobne najskôr
potom, keď Matka Božia jedného
dňa už viac k nám týmto spôsobom
pravidelne nepríde. Veľkosť tejto
udalosti možno pochopíme najskôr
až potom a možno budeme plakať,
prečo sme skôr neprijali jej pozvania.
Na záver nášho rozhovoru by
som vás chcel poprosiť o niekoľko slov pre našich čitateľov.
Moje posolstvo a prosba by bola
k vám všetkým, nech každé pozvanie Matky Božej vedie k modlitbe
a obráteniu. Aby sme modlitbou
skutočne žili – jednotlivo, v rodine
a v spoločenstve. Aby sme nanovo
upevnili najmä rodinnú modlitbu.
Máme tiež pozbierať silu postiť sa
v stredu a piatok, mesačne ísť na
spoveď, ísť na svätú omšu tak často,
ako je možné, nielen v nedeľu,
a k čítaniu Biblie – jednotlivo a v rodine. To všetko sú výzvy, ku ktorým
nás pozýva Matka Božia vo svojich
posolstvách. Ak ich budeme nasledovať, zažijeme skutočnú, hlbokú
dimenziu tohto posolstva v našom
každodennom duchovnom živote.

Pre Modlitbovú akciu rozhovor
viedol Hrvoje Bulat
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Arcibiskup Hoser pre

z lekárskych
Na požiadanie farnosti Medžugorie sa od apríla do decembra 1998 uskutočnila séria podrobných lekárskych vyšetrení vizionárov. Je nevyhnutné pripomenúť, že nikdy v histórii sa také podrobné lekárske vyšetrenia vizionárov neuskutočnili. Výsledky vyšetrení dokázali, že vizionári netrpia žiadnou psychickou ani fyzickou poruchou. V čase, ktorý vizionári označujú
ako čas zjavenia, sa potvrdilo, že sú v spontánnom stave extázy. Z tohto
stavu však plynulo prechádzajú do bdelého stavu a lekárska komisia vylúčila možnosť hypnotického tranzu. Pri vyšetrovaní sa využili všetky dostupné
vedecké postupy a metódy (Rorschachov test, test pravdy a lži podľa Valsecchiho, neurologické vyšetrenia, počítačová polygrafia, Holterov monitoring, fotomotorické reflexy zreníc a ďalšie).
Vyšetrenia uskutočnil medzinárodný vedecký tím pod vedením prof. Dr.
Andreasa Rescha, riaditeľa Inštitútu pre hraničné vedné disciplíny (Institut
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vzal podklady

vyšetrení
für Grenzwissenschaften) v Innsbrucku, a bol zložený z dvanástich špičkových lekárov a psychológov.
Podrobné dokumenty z týchto vyšetrení osobne odovzdala skupina pútnikov zo spoločenstva „Oáza Márie, Kráľovnej pokoja“ do rúk apoštolského
vizitátora arcibiskupa Hosera. Prítomní boli zástupcovia spoločenstva (Dr.
Thomas Lang, Maria Elfriede Langová-Pertlová, Mgr. Angelika Langová), súčasný medžugorský farár P. Marinko Šakota, P. Ivan Landeka (vtedajší
medžugorský farár a spolupracovník pri týchto lekárskych a vedeckých vyšetreniach). Osobitnú radosť z tohto odovzdávania mal vedúci vyšetrovacieho
tímu prof. Dr. Andreas Resch.
Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, ako
vidno aj z uverejnených fotografií.
Spracované zo správy M. E. Langovej-Pertlovej a zdrojov MCM ☐
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Prosíme o podporu
pre našu činnosť!
Ďakujeme všetkým čitateľom a priaznivcom našej organizácie, ktorí svojimi príspevkami umožňujú vydávať náš časopis MEDJUGORJE, šíriť informácie a posolstvá z Medžugoria formou knižných publikácií, prevádzkovaním internetových stránok www.marianskecentrum.sk, www.medjugorje.sk a www.bohtodokaze.sk ako aj
telefonickej odkazovej služby s najnovším posolstvom Matky Božej z 25. v mesiaci.
V minulom roku sme sa uchádzali aj o 2% zo zaplatenej dane z príjmu. Ďakujeme
všetkým, ktorí aj touto formou prispeli k umožneniu našej činnosti. Z Finančnej
správy sme dostali príspevok z vašich uhradených daní vo výške 1184,59 eur, ktorý sme použili na úhradu časti tlačiarenských nákladov.
Aj v tomto roku patríme medzi organizácie, ktorým možno prispieť touto formou.
Stačí, ak právnické osoby a podnikatelia fyzické osoby uvedú vo svojom daňovom
priznaní v príslušných riadkoch tieto údaje o našej organizácii:
Názov organizácie: Mariánske centrum Medžugorie
Adresa organizácie: Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17053994
Fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a sú zamestnancami, musia podať na svoj daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na našej internetovej stránke www.marianskecentrum.sk a k tomu pripojíte Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vám na predpísanom tlačive vystaví váš
zamestnávateľ.
Naša organizácia nemá zamestnancov, má len dobrovoľných spolupracovníkov.
Avšak v poslednom období významne vzrástli naše náklady spôsobené rastom cien
poštovného a nevyhnutných nákladov spojených s prípravou do tlače a tlačiarenských nákladov. Preto sa znovu obraciame na vás s prosbou, aby ste i naďalej
umožnili našu činnosť prostredníctvom vašich príspevkov. Máme v pláne pripraviť
do tlače druhú časť rozhovorov s vizionármi (MEDJUGORJE – ROZHOVORY č. 2) ako
aj druhé, doplnené vydanie posolstiev Matky Božej Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
z druhého dňa v mesiaci. Avšak všetko bude závisieť od dostatku prostriedkov na
našom bankovom účte.
Nech vás Pán odmení za vašu pomoc a štedrosť!
Mariánske centrum Medžugorie
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Rozhovor s pátrom
Petarom Ljubičičom, OFM

Žijeme

milostivý čas

Páter Petar Ljubičič – kňaz, ktorý raz zverejní tajomstvá – opisuje
v tomto rozhovore svoju cestu ku kňazstvu, ako aj svoje osobné
motívy, prečo sa rozhodol vložiť svoj život do služieb ohlasovania
evanjelia. Pri každom stretnutí s pátrom Ljubičičom človek cíti
jeho veľkú pokoru, lásku a úplnú oddanosť Panne Márii.
Ako a prečo ste sa rozhodli pre
kňazské povolanie? Bolo to
spontánne rozhodnutie, alebo
za tým boli nejaké iné okolnosti?
Každé povolanie je viac či menej
malým tajomstvom. Tak to je aj
s tým mojím. Zaujímavé je, že od
mala som chcel byť kňazom a dokonca františkánom a nikdy som nerozmýšľal nad tým, že by som mal
byť niečím iným. S týmito myšlienkami som šiel spať a v nasledujúce
ráno sa s nimi zobúdzal.
Keď moja mama celých šesť rokov
nemohla otehotnieť, modlila sa
a sľúbila, že svoje prvé dieťa – mňa
– zasvätí Bohu. Aj to určite prispelo
k tomu, že som vždy túžil len po jednom: stať sa kňazom a nasledovať
ukrižovaného, zomrelého a zmŕtvychvstalého Krista. Kňazské povolanie bolo pre mňa niečo také veľké
a vznešené. Toto povolanie je výnimočnou milosťou, Božím darom,

ktorým človeka vyzýva, aby zasvätil
celý svoj život jemu a ľuďom. Každé
povolanie je svojím spôsobom krásne, dobré a užitočné, ale najvznešenejšie je slúžiť Kristovi a ľuďom. Naozaj nie je nič väčšieho, vznešenejšieho a blaženejšieho v tomto slzavom údolí ako pokračovať v diele, za
ktoré Kristus zomrel na kríži a potom vstal z mŕtvych; v sviatostiach
oblažovať unavených a preťažených
a viesť ich do prístavu večnej spásy.
Moje rozhodnutie bolo naozaj
spontánne. Náš sused mi radil, aby
som šiel do vojenskej školy, sľuboval mi vzdelanie zadarmo. Ale to
som si nevedel predstaviť ani vo
sne, že by som zradil môjho Spasiteľa Ježiša Krista a šiel do takej bezbožnej komunistickej školy.
Keď som ukončil základnú školu,
šiel som za naším farárom pátrom
Vladom Vlašičom, kňazom, ktorý
zomrel v povesti svätosti a ktorý mi
bol a dodnes je veľkým vzorom.
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Dlho a otvorene som s ním hovoril
a keďže som mal na vysvedčení iba
výborné známky, stačilo to s jeho
odporúčaním na to, aby ma prijali
do seminára.
Gymnázium som navštevoval v Zadare, Splite a Dubrovniku, v starodávnych a pekných mestách na
krásnom modrom Jadrane. Teológiu
som začal študovať v Sarajeve a potom v Königsteine (Nemecko).
Kde ste boli vysvätený za kňaza a aké máte spomienky na
vaše primície? Čo to pre vás
znamenalo?
Rehoľné večné sľuby som zložil
v La Verne (Taliansko). Bolo to 17.
septembra 1971.
Moje kňazské svätenie sa konalo
v Königsteine na sviatok svätého
Petra a Pavla 29. júna 1972. Boli
sme šiesti, najskôr sme mali duchovné cvičenia a potom nás vysvätili za kňazov. Bol to pre mňa neopísateľne radostný okamih. Pamätám
si na to, akoby to bolo včera. Teraz
uplynulo už 40 rokov od tohto milostivého momentu. Moje najväčšie
prianie, ktoré som v sebe nosil, odkedy som vedel premýšľať, sa stalo
skutočnosťou. Stal som sa kňazom
– františkánom.
Sviatosť kňazstva je sviatosťou,
v ktorej človek prijíma kňazskú moc
a milosť. Kňaz je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Pred ľuďmi
zastupuje Boha a Cirkev a pred Bohom zastupuje jemu zverené stádo,

čiže veriaci ľud. Ľuďom sprostredkúva Božiu spásu, uzdravenie, požehnanie, vieru a Božiu náuku. Na
druhej strane od ľudí prednáša
Bohu modlitby a obetu svätej omše.
Je niečo krajšie, vznešenejšie
a spásonosnejšie ako toto? Pomáhať iným, aby sa oslobodili od všetkého, čo ich zaťažuje, a viesť ich
k prameňu spásy, k Ježišovi Kristovi,
aby im otvoril bránu neba. To je oživenie a sila, bez ktorých dnes nevieme žiť, ak chceme viesť život hodný
presvedčeného veriaceho.
Primičnú svätú omšu som slávil
doma v Prisoje. Takáto primičná
omša je pre novokňaza milostivá
udalosť. Keď sa skončí, môže z nej
žiť veľmi dlho. Slová nestačia, aby
som opísal všetky tie radostné okamihy, ktoré som vtedy zažil. Niekoľko stoviek pozvaných hostí... úprimné priania a ozajstná radosť, ktorá
sa dala vyčítať z tvárí tých, ktorí prišli skrášliť túto oslavu. Im všetkým
som dodnes veľmi vďačný a spomínam si na nich v mojich modlitbách
a pri svätých omšiach. To nás spája
a posilňuje vo viere.
Porozprávajte nám o chvíľach,
na ktoré radi spomínate.
Je veľa hlbokých, veselých, krásnych a nezabudnuteľných okamihov, ktoré je naozaj nemožné zabudnúť... Keď som bol v Medžugorí,
stretával som tisíce pútnikov, ktorí
zažili radostné a vnútrom otriasajúce okamihy obrátenia. Keď človeku
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niekto povie, že si bez Kráľovnej pokoja, bez milostí, ktoré v Medžugorí
prijal, nevie predstaviť svoj duchovný a modlitbový život, tak ho to naplní blaženým šťastím a spokojnosťou. Veď aj Ježiš povedal: „Hovorím
vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý
robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ (Lk, 15, 7)
Zažili ste aj ťažké momenty, na
ktoré by ste najradšej zabudli?
Život, ktorý máme a ktorý žijeme,
je úžasným Božím darom. Všetci
sme si viac-menej vedomí skutočnosti, že život bez ťažkostí neexistuje. Také niečo nikdy nebolo a ani
nebude. V živote sa stále striedajú
veselé a šťastné okamihy s bolestivými skúsenosťami plnými utrpenia,
na ktoré by sme radi čo najrýchlejšie zabudli.
Dôležité je vedieť prijať život taký,
aký je v skutočnosti. To je veľká životná múdrosť. Je pravda, že sa nesmieme uspokojiť so situáciou,
v ktorej sa nachádzame. Musíme
zachovať pokoj, byť trpezliví a nechať sa viesť Pánom dejín a života.
Najviac ma bolí, keď pre nejakú osobu, nejakého priateľa alebo niekoho
iného robím všetko, čo sa dá, ale
táto osoba tomu nerozumie, neprizná si to, ale rozširuje nepravdy
a ohovára. Pýtam sa prečo...!? To vie
iba Pán Boh a tá osoba, ktorá tak
koná. Ale nás utešuje, že jedného

Páter Petar Ljubičič, OFM

dňa sa vyjavia všetky tajomstvá. Už
len preto mi je týchto ľudí ľúto. Boh
mi dal milosť, že viem hneď odpustiť
všetkým, ktorí mi spôsobili bolesť.
Určite je veľký rozdiel, či pôsobíte v Medžugorí alebo inej farnosti.
To každopádne! V Medžugorí je
každý deň nedeľa, alebo lepšie povedané, Vianoce či Veľká noc. Prichádza mnoho pútnikov a hľadajú
pomoc. Chcú sa s niekým rozprávať,
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niečo sa opýtať, vyspovedať sa...
Človek si pre nich musí nájsť čas.
Taký deň má potom rýchlo aj viac
ako šestnásť pracovných hodín.
Kňaz v Medžugorí skoro nemá čas
na oddych. Aj to je znamením, že
Medžugorie je prameňom milosti
a skutočným zázrakom.

noty z nášho srdca, aby sme sa my
počúvajúc Máriu rozhodli pre Boha,
pre pokoj, dobro, pre plnosť života,
pre lásku, ktorá patrí k našej prirodzenosti.
Sú aj takí, ktorí hovoria, že je ešte
vždy veľa času, a tak odďaľujú svoje obrátenie. Obávajú sa zmeny,
ktorá ich odvedie od ich závislosti
Je tento milostivý čas, ako Mat- od materiálneho bohatstva a teleska Božia označuje túto dobu, ča- ných radostí. Vo svojej slepote sa
som duchovného očistenia, ča- neodvažujú spraviť krok k neznásom, v ktorom nám
memu a nepochopiBoh dáva výnimočteľnému; chýba im
né milosti, aby sme
zveriť sa do
„Život, ktorý máme odvaha
ho ľahšie spoznali,
rúk toho, kto ich privea ktorý žijeme,
aby sme sa mu otvodie k nekonečnej rarili a uverili v neho? je úžasným Božím dosti a kráse. Ale
Matka Božia sa zjaMatka Božia výslovne
darom.“
vuje vždy tam, kde je
hovorí: Teraz je milosveľká núdza, kde ľutivý čas rozhodnutí,
ďom hrozí nebezpeteraz je čas na obrátečenstvo, kde sa my, jej deti, ako nás nie, lebo neskôr by už mohlo byť prís láskou nazýva, nachádzame vo liš neskoro.
veľkom ohrození a pokušení, že sa
Sú aj takí, ktorí čakajú na znamepokloníme pred kniežaťom tohto nie na Vrchu zjavení, sú zvedaví
sveta, pred nepriateľom od počiat- a s trochou pochybností čakajú,
ku. Boh Otec a Syn posielajú skrze kedy, ak vôbec, sa začnú uskutočňoDucha Svätého Máriu, aby nám po- vať tajomstvá. Ale nám dnes stačia
mohla, aby nás odvrátila od našich už dávno uskutočnené znamenia
zlých ciest, aby nás vytiahla z núdze, a Ježišove slová, ktoré vedú k večdo ktorej upadáme.
nému životu: „Lebo ako bol Jonáš
Ježiš povedal svojim apoštolom, že znamením pre Ninivčanov, tak bude
príde čas, keď sa bude prihovárať aj Syn človeka pre toto pokolenie.“
iným spôsobom, keď im bude radiť, (Lk 11, 30) Nie je väčšie znamenie
ako majú ísť a žiť ďalej. A teraz pri- ako toto a kto neveriacky hľadá svošiel tento čas – Syn poslal svoju je osobné znamenie, ten ho nenájMatku, aby nás viedol po ceste ob- de. Každý pyšný a tvrdohlavý postoj,
rátenia k modlitbe, aby vyhnal tem- ktorý nehľadá pokoj s Bohom a ne-
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dokáže prijať obrátenie a zmenu,
vedie človeka do skazy.
Začali sme nový rok. Čo od nás
Panna Mária očakáva tento rok?
Naša drahá Matka Mária od nás
čaká, že jednoducho budeme žiť
inak, že budeme iní, že budeme mať
čas pre druhých v našich rodinách,
budeme vyžarovať priateľskosť a radosť, modliť sa za obrátenie všetkých ľudí, že budeme prijímať Boha
ako dieťa do našich rodín a domovov. Začnime sa znovu stávať svedkami a hlásateľmi Božieho priateľstva, jeho lásky k ľuďom, jeho ra-

dosti a pokoja a začnime odovzdávať tieto Božie dary všetkým ľuďom
v našom susedstve a našich spoločenstvách.
Priať niekomu nový rok znamená:
Prajem ti, aby si bol schopný zmeniť
sa, nanovo a lepšie myslieť, rozprávať i konať.
Modlime sa: „Bože, pomáhaj nám
vždy hovoriť, nech sa stane tvoja
vôľa každý deň, chceme konať všetko, čo od nás očakávaš.“

Rozhovor viedla pre Modlitbovú
akciu sr. Kerstin Oswaldová

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

Matka Božia má o nás starosť
Gedanken von Dr. Maximilian Domej zur Monatsbotschaft

Seid Vorbilder

Za ys en e nad
Zamyslenie
ad posolstvom
poso tvo Matky Božej z 2.
2 januára
januá a 2019 od D
Dr
Dr. Domeja

„Drahé deti, žiaľ, medzi vami, mojimi deťmi, je toľko boja, nená-

visti, osobných záujmov, sebectva. Deti moje, tak ľahko zabúdate
na môjho Syna, na jeho slová, na jeho lásku. V mnohých dušiach
vyhasína viera a srdcia zachvacujú materiálne veci sveta. Ale moje
materinské srdce vie, že ešte existujú tí, ktorí veria a milujú, ktorí
hľadajú, ako sa čoraz viac priblížiť k môjmu Synovi, ktorí neúnavne
hľadajú môjho Syna – a teda takto hľadajú aj mňa.
To sú pokorní a tichí so svojimi bolesťami a utrpeniami, ktoré znášajú v tichosti, so svojimi nádejami a nadovšetko so svojou vierou.
To sú apoštoli mojej lásky. Deti moje, apoštoli mojej lásky, učím
vás, že môj Syn nežiada nepretržité modlitby, ale aj skutky a vedomie, že veríte, že sa modlíte, že osobnými modlitbami rastiete vo
viere, že rastiete v láske. Milovať sa navzájom – to je to, čo on
žiada, to je cesta k večnému životu. Deti moje, nezabudnite, že
môj Syn priniesol svetlo na tento svet, avšak priniesol ho tým, ktorí ho chceli vidieť a prijať. Vy buďte nimi, pretože to je svetlo pravdy, pokoja a lásky.
Ja vás materinsky vediem, aby ste sa klaňali môjmu Synovi; aby ste
so mnou milovali môjho Syna; aby vaše myšlienky, slová a skutky
boli upriamené na môjho Syna, aby boli v jeho mene. Vtedy bude
moje srdce naplnené. Ďakujem vám.“

für eure Kinder

Panna Mária nás v posolstve z 2.
januára 2019 s ľútosťou napomína, keď nám dáva pred oči naše
ľudské slabosti: „Žiaľ, medzi vami,
mojimi deťmi, je toľko boja, nenávisti, osobných záujmov, sebectva...“ Keď budeme k sebe úprimní,
musíme si priznať, že nás stále znova a znova doháňajú naše slabosti,
túžba po majetku, egoizmus a vzájomná neprajnosť. Ľudská duša je

poznačená naším konkurenčným
bojom a naším inštinktom boja
o prežitie. To nevyhnutne vedie
k tomu, že si aj naše srdcia uzatvárame pred druhými.
Našich sŕdc sa chopia materiálne
veci tohto sveta. Naše duše sa zatemnia a my uviazneme v každodenných problémoch. Náš duchovný horizont sa stáva čoraz užším
a naše citlivé duchovné vnímanie

sa otupuje. Matka Božia nás varuje, že aj naša pravá viera môže
takto vyhasnúť.
Podstatou každého v Kristovi pokrsteného a znovuzrodeného človeka však je, aby sa stal pravým
apoštolom Božieho dobra a lásky.
V každodennej modlitbe zažíva Božiu blízkosť a prijíma milosť, ktorú
nám Panna Mária sprostredkúva
svojou silnou prítomnosťou.
Matka Božia sa stará o svoje deti.
Iba takto sa dajú chápať jej varovné slová. Chce, aby sme zažili jej
nekonečnú lásku, aby sme mohli

v modlitbe zažiť aj onen nekonečný
pokoj a pocit bezpečia v Božej blízkosti, kde nie je miesto pre závisť,
neprajnosť, sebectvo alebo nenávisť.
Temné mraky duše sa akoby samy
od seba roztrhajú v zlatom svetle
Božej milosti. Každou bunkou nášho tela a našej duše bude pretekať
táto spásonosná a premieňajúca
sila lásky.
Matka Božia nás aj v tomto posolstve volá tak láskavo: „Deti moje,
apoštoli mojej lásky...“ Vyzýva nás
ku skutkom a uvedomeniu si zodpovednosti. Nabáda nás, aby sme
boli jej vystretými rukami lásky pre
blížnych, vyzýva nás, aby sme konali skutky lásky. Aké je príjemné,
keď sa ľudia správajú k sebe priateľsky!
Pokúsme sa na začiatku tohto
roka odovzdávať radosť, ktorá vychádza zo srdca naplneného Bohom, aj našim blížnym. Naše dobré
skutky lásky sú ako skrytý kľúč
k dverám našich sŕdc. Čím viac
naše srdcia nesebecky otvárame,
o to viac milosti do nich vie Boh
vliať. A prítomnosť nekonečnej lásky nás neustále vedie po strmej
ceste svätosti.
Drahá Matka Božia, ďakujem ti, že
ešte vždy k nám prehováraš v týchto pôsobivých, jasných a pre každého zrozumiteľných posolstvách, že
nás napomínaš a s toľkou láskou
k nám vystieraš svoje materinské☐
ruky, aby sme sa mohli pripraviť na
večnosť. ☐
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Mária nás vedie
k Ježišovi
Rozhovor s pátrom
Jánom Kapistránom Lazovým, OFM
Páter Ján Kapistrán Lazový, OFM
pochádza z Beluše pri Púchove. Do rehole vstúpil roku 2003. Štúdium teológie začal v Bratislave a dokončil vo
Svätej zemi, kde bol aj vysvätený za
kňaza. Pôsobil v Trstenej, Trnave,
v Bratislave. Po formačnom kurze
v Ríme pôsobí v bratislavskom kláštore františkánov, kde má za úlohu formáciu juniorov (rehoľníci, ktorí po absolvovaní noviciátu sa pripravujú na
večné sľuby).
Brat Kapistrán, náš časopis sa venuje
mariánskej úcte. Čo si myslíš, aké sú
najvážnejšie súčasné problémy, na ktoré nás Mária upozorňuje?
Myslím si, že z ekonomického hľadiska sa
máme na Slovensku lepšie. Stačí sa pozrieť,
koľko majú ľudia áut, je práca, voláme robotníkov zo zahraničia. Máme sa lepšie ekonomicky, ale čo vnímam: horšie duchovne.
Vidíme, že kostoly sa nám vyprázdňujú.
A stále vidíme ľudí, ako keby boli nešťastní.
Čo sa kedysi hovorilo, že Slováci sú dobroprajní, štedrí, to sa vytratilo. Vzťahy sú akési
problematické. Aj k nám do kláštora prichádza mnoho ľudí, ktorí sú nešťastní.
Mária nám pripomína, že bez Boha človek
nenájde pokoj. Jednoducho sme sa vzdialili
od Pána a to nás vedie do slepej uličky. Ani
mnohí veriaci nevedia nájsť správnu cestu,
lebo ostávajú možno niekde na povrchu.
Mária je tá, ktorá nám ukazuje, kde sa
„auto“ pokazilo, kde je pokazená súčiastka.
Tak to ja vnímam. Povedať mladému človeku, že sa musí vrátiť k Bohu, modliť sa – to

P. Ján Kapistrán Lazový, OFM
je príliš všeobecné. Avšak môžeme mu povedať: Pozri sa, ty môžeš prežiť život pekne.
Môžeš byť pekný človek. Byť spokojný. Mať
pokoj v srdci. Môžeme poukázať na to, že je
to evanjeliový plán pre človeka, aby bol pekný, príťažlivý. Každý túži po tom, aby ho ostatní mali radi, aby ho milovali. Panna Mária
nás volá ísť k podstate, k pravde.
Ľudia v dnešnej dobe sú veľmi citliví na
seba – všimnime si množstvo fit centier
a obchodov, všetko na upevnenie telesného
zdravia. Príliš sa zaoberajú materiálnym
a duchovné im uniká. Treba prežívať život
s Bohom.
Mária by chcela z nás radostných
svedkov. Viackrát to zopakovala vo svojich posolstvách. Ľudia sú príliš ustarostení mnohými každodennými starosťami a ako keby strácali orientáciu
v tom množstve ponúk, ktoré dostávajú. Ako sa dá tak lepšie im ukázať radostnú cestu evanjelia?
Už sme čiastočne spomínali, čo to je radosť. Súčasný svet ukazuje ľuďom potešenie, ako mať potešenie. A to nie je radosť.
Vieme, že v radosti je aj potešenie, radosť
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musí byť však čosi hlbšie. Pripomeňme si
zjavenia Panny Márie od 19. storočia, začala
sa mariánska doba. Ona prichádza ako dobrá matka.
Aby som mohol mať radosť a prežívať ju,
musím mať vo svojom srdci pokoj, zmierenie. A ten pokoj je napádaný zo všetkých
strán. Božia Matka hovorí, že jestvuje cesta
von z toho všetkého. Človek má nádej. Vždy
má nádej, nech by porobil akékoľvek hriechy. Začni odznova, Boh ti odpúšťa. Zabudni
na to, čo bolo, pozri na to, čo je. „Keby ste
vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Je teraz dosť častý problém mladých
ľudí, že neprijímajú samých seba. Prijať sa
môže vtedy, keď cíti, že je milovaný. To nás
učí Božia Matka. Keď s ňou prežívame život,
pocítime, že je tu niekto, kto nás miluje. To
nám umožňuje prijať seba samých a nájsť
pokoj. Pokoj je dar nedá sa nejako zabezpečiť. Ale práve cez modlitbu, cez ten vzťah,
keď sa modlím, Boh mi postupne dáva milosti. Milosť začne pôsobiť. A ovocie milosti
je pokoj a radosť. Sú rôzne obdobia v živote:
nie vždy to zvládame, nie vždy sme veselí
a niekedy aj padneme a zakúsime smútok.
Ale vieme, ako sa z toho dostať.
Mária si nenecháva hlavnú úlohu pre
seba. Ale pri každom svojom zjavení
v Lurdoch, vo Fatime, v Medžugorí vždy
ukazuje na svojho Syna akoby k prameňu. Ako sa k nemu priblížiť? Aké prostriedky k tomu ona ponúka?
Základný, veľmi silný ukazovateľ mariánskej úcty je, že privádza k sviatostiam. Je to
ukazovateľ aj nášho apoštolátu. Privádzame
ľudí k sviatostiam a kňaz vedie ľudí k sviatostiam. Ak to tak nie, tak čosi nefunguje.
Mária nás učí modlitbe. Z mojej osobnej
skúsenosti viem, že úcta k Božej Matke ma
nikdy neodťahovala od Ježiša. Vždy to prehlbovalo vzťah k Ježišovi. Rozprával som sa
s mnohými mariánskymi ctiteľmi a oni hovoria, že Panna Mária v duchovnom prežívaní
je niekedy akoby v úzadí, že viac vystupuje
tajomstvo Krista. Ale ona tomu vôbec nebráni. Je s tým spokojná. Toto je základ, že ona
nás privádza k Ježišovi, k modlitbe, k obráteniu, k pokániu, k sviatosti zmierenia, k Eucharistii, k Božiemu slovu. Vieme, že samotná modlitba ruženca je kristocentrická. Tam

vystupuje Pán Ježiš, tajomstvo Krista. Mária
nás vždy privádza k Pánovi.
Panna Mária zdôrazňuje potrebu modlitby srdcom. Mnoho ľudí má nie celkom správnu predstavu o tom. Keď sa
povie modlitba srdcom, myslia si, že
automaticky tam musí byť len nejaký
cit. Niečo, čo ma musí vždy povzniesť,
a keď to tak necítim, ako keby tam
modlitba srdcom nebola. V hebrejskom
výklade sa pod srdcom rozumie spojenie rozumu a vôle. To sa mi zdá pochopiteľnejšie. Keď sa povie modlitba srdcom, má spolupracovať rozum s vôľou.
Nespolieham sa, že to musí byť spojené s povznášajúcim citom.
V samotnom cite je isté nebezpečenstvo.
Keď postavím modlitbu iba na cite, tak si
poviem: no, už mám taký dobrý pocit, bola
to dobrá modlitba. Napadol mi príklad, keď
bolo treba niečo urobiť a vtedy jedna osoba
povedala, že sa ide modliť a modlila sa ešte
jeden ruženec a nahlas, takže to pôsobilo aj
trochu provokatívne. Nemyslím si, že konala
správne.
Matka Terézia hovorí: „Ak sa chceš modliť
lepšie, modli sa viac.“ To po prvé. Vo východnej spiritualite majú Ježišovu modlitbu,
modlitbu srdca. Oni neustále opakujú: „Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!“ A stále
dokola. Ide to z vnútra. A to je niečo, čo ma
premieňa. Nezáleží na mojom pocite, ktorý
momentálne mám. Ja sa rozhodnem, že sa
chcem modliť. Tento čas chcem dať Pánu
Bohu. A z úprimnosti srdca chcem a snažím
sa, aj keď niekedy to nejde. Ale rozhodnutie
vôle tam musí byť. Takáto modlitba vedie
k tomu, že ma zvnútra premieňa.
K čomu nás vedie Matka Božia? Nejde len
o akési odčiarknutie – spravím toto a hotovo. Niekedy majú ľudia taký pohľad: pomodli sa túto novénu a uvidíš výsledok, potom to
príde, potom sa to zmení. Takto to nefunguje. Výsledok vôbec nemusí prísť. Ten vzťah
nie je obchodný. Ja ti dám toto a ty mi dáš
ono. Modlitba je ako vzťah srdca s mojou
mamou. Veríme si navzájom. Je to hlbšia rovina.
Vizionári hovorili zo svojich stretnutí
s Matkou Božou, že je dôležitá modlitba
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ruženca. No je tam aj spomenuté, že
niekedy je lepšie pomodliť sa sústredene jedenkrát Otče náš, alebo Zdravas‘
ako celý ruženec mechanicky. Treba využiť čas, aby som bol s Pánom v hlbšom
spojení. Ak sa to takto dá chápať, potom by to znamenalo, že celý deň sa má
stať modlitbou, lebo to má vychádzať
z toho vnútorného prepojenia.
Určite. Mám úmysel modliť sa tri ružence
denne. Chcem to. Ale sú okolnosti dňa, keď
to nemusí vyjsť. Niekto príde na návštevu,
a ja som nervózny, lebo som sa ešte nemodlil. Musíme si uvedomiť, že ruženec nie je
cieľ. Ruženec je prostriedok, aby som sa
stretol s Bohom, s Božou Matkou. Keby som
si ho postavil za cieľ, to nie je dobré. Ale ako
prostriedok je potrebný na to, aby som sa
čím častejšie stretol s Pánom. Byť v takej
vnútornej slobode. Treba sa snažiť modliť
viac. Máme rezervy. Máme tendenciu ospravedlňovať si veľa vecí, premárniť čas zbytočnosťami. My sa máme snažiť využívať deň na
modlitbu. Ale ako Pán Boh dá. Keď sú dva
ružence, tak dva, keď sedem, tak sedem.
Treba si brať príklad od svätých. Nie
mechanicky opakovať ich život, ale
vziať si len príklad pre svoj život. Napadá mi sv. František Saleský, ktorý povedal, že rehoľník sa musí modliť iným
spôsobom ako človek, ktorý chodí do
zamestnania alebo pracuje na poli. On
sa predsa nemôže modliť tak isto ako
rehoľník. A pritom k svätosti sú povolaní obaja.
Nad slovami sv. Františka sa treba zamyslieť. Žijeme v dobe, kedy sú hodnoty prevrátené. Keď sa niečo nenormálne považuje za
normálne. Slová sv. Františka hovoria, že
každý má svoju úlohu a svoje povolanie.
A modlí sa podľa toho svojho povolania. Prežívame obdobie, keď Boh silno pôsobí medzi laikmi. Veľa darov dáva Boh laikom. Matka sa nemôže tak modliť ako slobodné dievča. Má deti a musí sa o ne starať. Každý sa
musí modliť podľa svojho stavu. Kňaz má
byť mužom modlitby. Prevrátenie hodnôt
spôsobuje chaos práve v tomto.
Keď sledujeme vývoj od tých prvých
posolstiev, v nich sa pripomenulo, že

Pán Boh naozaj jestvuje, je tvoj milujúci Otec, ktorý ťa má naozaj rád. Skús sa
k nemu vrátiť, používaj na to osvedčené prostriedky (modlitba, sviatosti).
A v poslednom čase mám dojem, že sa
kladie dôraz na to, aby sa všetko robilo
s láskou, lebo inak to nemá zmysel.
Cieľom nášho života na zemi je láska. Ako
hovorí otec Maroš Kuffa, na konci života budeme skladať len jednu skúšku – skúšku
z lásky, To je pravda, ku ktorej ma vedie môj
duchovný život. Niektoré odtienky lásky sa
naučíme iba na kríži. Panna Mária nás privádza ku krížu. Kríž je katalyzátor našej lásky.
Veľakrát cez kríž dosiahne človek veľký stupeň lásky. Niekedy kríž predstavujú aj naše
zlyhania a pády, naše predstavy o nás samotných. Začíname zasa odznova. Cieľom
je láska a dobrota. Toto je podstatné. Mária
nás učí, že tie prostriedky neboli cieľom. Cieľom je láska vo vašom srdci a tá premieňa
druhých. Lebo my zjavujeme našou láskou
človekovi Božiu lásku. A k tomu sme povolaní. Zjavovať Božiu lásku svetu. Sv. Pavol hovorí, že celé stvorenie túžobne očakáva, aby
sa zjavili Boží synovia. A Boží synovia naplnení láskou sa musia zjaviť tomuto svetu.
Táto úloha dáva zmysel ľudskému životu.
Určite. Pri zakúšaní ľudskej slabosti, úbohosti, si uvedomujem veľkú milosť. Aj skrze
ruky Panny Márie. Je to milosť pomáhajúca.
Panna Mária v Medžugorí hovorí: „Ja vám
chcem pomôcť. Ale ako vám pomôžem, keď
sa nemodlíte?“ Uvažoval som o jej slovách.
Človek pri krste dostal posväcujúcu milosť.
Tá spôsobila, že sa mi otvorilo nebo, stal
som sa Božím dieťaťom a mám v srdci Ducha Svätého. Ale aby som dokázal zvíťaziť
nad tým zvyškom hriechu, zla, čo ostalo vo
mne – a ja mám moc nad ním zvíťaziť – potrebujem ešte milosť pomáhajúcu. Ako keď
idem autom a zbadám červené svetlo na
semafore – tam už nechoď, je tam priepasť.
To je veľká pomoc do života. A tú dostávam
práve skrze sviatosti, modlitbu ruženca. Boh
to tak zariadil, že to nie je len moja zásluha,
ale spolupráca s ním. Taký tandem dvoch.
Panna Mária nás učí, že skrze modlitbu
a sviatosti dostávame milosť, aby sme to
zvládli.

Všetko dobré, čo dostávam od Boha,
je nezaslúženým darom. Ešte na záver
si niečo povedzme o možnosti alebo
povinnosti pomáhať svojimi modlitbami druhým. Učí nás to aj Panna Mária,
že máme zodpovednosť aj za druhých,
nielen za seba. Je tu môj brat a sestra,
za ktorých som aj ja zodpovedný.
Už vo Fatime bolo spomenuté tzv. zástupné pokánie. Cirkev verí v to, že druhí budú
zachránení len skrze modlitbu tých ďalších.
Je to pre nás úžasná nádej v tom, že naši
blízki a drahí, ktorí nechodili do kostola, boli
ďaleko od Boha, len skrze našu modlitbu
môžu byť zachránení. Zástupné pokánie
a modlitba má veľkú silu. Cirkev je spoločenstvo a nesieme zodpovednosť jedni za
druhých. Modlitba môže zastaviť vojny. Kedysi slovo hriech bolo niečo strašné. Označoval spôsob života, ktorý bol zhubný. Viedol
k smrti. Dnes to je skôr niečo príťažlivé. Matka Božia hovorí, že skrze našu modlitbu môžeme zachrániť mnohých, čo smerujú do
zatratenia. Potláča sa význam slova hriech,
ale aj modlitby. Modlitba sa vníma ako niečo
neuchopiteľné, nevidno ihneď výsledky, nefunguje ako automat. A preto sa tak odmieta. Ale Matka Božia pripomína, že modlitba
má obrovskú silu, aj keď nevidíme výsledky
u ľudí podľa našich predstáv a našej logiky.
Matka má svoje dieťa stále rada, aj keď je
vzdialené.
Čo by si ešte chcel povedať našim čitateľom na záver rozhovoru?
Priznám sa, že Medžugorie ma až tak veľmi nepriťahovalo. Do Medžugoria som chcel

Františkánsky kostol v Bratislave
ísť kvôli svojim rodičom, chcel som ich ešte
viac pritiahnuť k Bohu. Spoločne sme navštívili Medžugorie a pomohlo to všetkým, nielen im, ale aj mne. To, čo ma oslovilo na
Medžugorí, bol ten úžasný pokoj, radosť
z modlitby. A to aj naši objavili. Tam sa človek pomodlí aj viac ružencov a nikomu sa to
nezdá dlho alebo ako strata času. Je v tom
taký úžasný „trik“. Bežný človek z dediny,
alebo pracujúci by išiel na duchovné cvičenia? Kdeže! Kde by našiel čas, aby sa sedem dní venoval duchovným cvičeniam! No
Medžugorie ho pritiahne a on tam zažije
úžasné duchovné cvičenia. Má tam prednášky, rozhovory, modlitbu. To, čo by bežne
nedostal, tam zažije a naozaj to pôsobí zázraky. Teraz som znovu začal čítať posolstvá
a vraciam sa k ich podstate. Čo som načerpal v Medžugorí, mám žiť tu. Posolstvá Panny Márie sú úžasné.
Brat Kapistrán, ďakujem ti za rozhovor.
Pre MCM rozhovor viedol Marián Kečkéš
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POSOLSTVÁ

Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104
25. decembra 2018 – „Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša,
ktorý je Kráľom pokoja. On vám daruje pokoj a nech nie je len pre vás,
ale, milé deti, prinášajte ho druhým v radosti a pokore. Som s vami a prosím za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám Boh chce dať. Moja prítomnosť je znakom lásky, kým som tu s vami, aby som vás chránila
a viedla do večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. januára 2019 – „Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam na obrátenie. Tento čas je pre vás, milé deti, časom ticha a modlitby. Preto nech
v teple vášho srdca vzíde semeno nádeje a viery a vy, milé deti, zo dňa
na deň pocítite potrebu modliť sa viac. Váš život sa stane usporiadaný
a zodpovedný. Pochopíte, milé deti, že ste tu na zemi dočasne a pocítite
potrebu byť bližšie Bohu. A s láskou budete dosvedčovať svoju skúsenosť
stretnutia s Bohom, o ktorú sa podelíte s druhými. Som s vami a prosím
za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

25. februára 2019 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu.
Nie je dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý vás
premení v tomto milostivom čase. A vy sa ako príroda narodíte do nového
života v Božej láske a vaše srdcia sa otvoria pre nebo a nebeské veci.
Ešte som s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
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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.

Vicka počas zjavenia 15. augusta 1985

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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