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„Milé deti, vráťte sa k modlitbe a otvorte svoje
srdcia v tomto milostivom čase.“
(z posolstva z 25. júna 2020)

Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2020 v Medžugorí

Sila kríža
„Milé deti, zoberte si do ruky kríž. Nech sa stane pre vás povzbudením, že
láska vždy zvíťazí. Osobitne teraz, keď sú kríž a viera odmietané. Váš život
nech je odbleskom a príkladom toho, že viera a nádej sú ešte živé a že
nový svet pokoja je možný.“
Počas letných prázdnin nám Božia Matka pripomína vo svojom posolstve z 25.
júla 2020 nevyhnutnú súčasť kresťanského života – kríž. Už sv. Pavol jasne hlása:
„Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby
nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do
záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.“ (1 Kor 1,
17-18)
Každodenné správy sú plné príbehov o rôznych vnútroštátnych aj medzinárodných konfliktoch. Ľuďom sa neustále vštepuje strach z budúcnosti, z vírusovej pandémie, z neistoty. Vzťahy trpia pre nezhody a rozkoly. Rozporuplné sú dokonca aj
niektoré naše myšlienky a túžby. Odkiaľ by mohol prísť pokoj? Samozrejme, že od
Ježiša! Ježiš ponúka svoj pokoj svojim nasledovateľom. Na označenie pokoja používa slovo šalom, ktoré znamená aj dobro, blahobyt a plnosť. Slovko šalom sa používalo ako pozdrav aj na privítanie, aj na rozlúčku – zväčša medzi dvoma priateľmi,
ktorí si navzájom priali to najlepšie.
No Ježiš svojim učeníkom pokoj nielen praje, on im ho dáva. Pokoj spásy. Pokoj
plynúci z vedomia, že ich svojou smrťou na kríži zmieril s nebeským Otcom. Radostná istota, že je už všetko v poriadku a že boli odstránené všetky prekážky pokoja.
A nato je potrebné pochopiť aj význam kríža. Lebo bez neho nie je kresťanstvo
kresťanstvom. Nechcime vyprázdniť Kristov kríž a urobiť z neho len symbol.
Ježiš sa dáva aj nám. Jeho pokoj začíname prežívaťť vo svojom srdci vtedy, keď
spoznávame, aké milosrdenstvo, akú lásku a spásu sme dostali
v Kristovi. Vždy, keď ideme na svätú spoveď, vždy, keď
ď sa modlíme pred Najsvätejšou sviatosťou, Ježišov pokoj väčšmi
šmi napĺňa náš život. Prehlbuje sa zakaždým, keď sa nenecháme
áme zbytočne rozrušiť tým, čo vidíme okolo seba alebo vo svojom
om vnútri. Vždy, keď sa modlíme: „Príď, Duchu Svätý,“ vystierame
ame svoje ruky k tomu, ktorý vnáša do nášho srdca pokoj. Keď budeme
tento pokoj pestovať vo svojom vnútri, on sa začne postupne
prelievať aj do našich vzťahov. Možno sa pokúsime zmieriť
mieriť s príbuzným, s ktorým sme už dlho pohádaní, alebo urobíme
bíme dobrý
skutok nesympatickému susedovi. Je teda isté, že ak sa bude
každý z nás usilovať o pokoj, svet sa stane oveľa, oveľa
ľa pokojnejé vziať do
ším miestom. Nezabúdajme však, že na to je potrebné
rúk aj kríž.
V modlitbe s vami spojení
ení
vaši priatelia
lia
z Mariánskeho centra Medžugorie
rie
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Rozhovor
s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

Počas zjavenia
sa otvára nebo
Marija Pavlovičová-Lunettiová je vizionárka, ktorá má od 25. júna
1981 denne zjavenia Panny Márie. Každý mesiac od 25. januára 1987
pravidelne oznamuje mesačné posolstvo Matky Božej pre celý svet.
Väčšinou žije v Taliansku a leto zvykne tráviť so svojou rodinou
v Medžugorí. Pred výročím zjavenia chodievala s mnohými farníkmi
deväť dní modliť sa každý deň na Vrch zjavenia. Počas obdobia korony
poskytla viacero rozhovorov a ako vizionárka i hovorkyňa Medžugoria
bola v rôznych médiách. Aj my z Modlitbovej akcie sme s ňou 24. júna
2020 v Medžugorí mohli urobiť dlhší rozhovor. Časť z neho vám dnes
prinášame.
Milá Marija, porozprávaj nám
o začiatkoch zjavení.
Nikomu z nás by neprišlo na um, že
by sa mohla zjaviť Panna Mária. Mne
sa začala zjavovať 25. júna 1981.
Deň predtým sa zjavila mojej sestre,

takže som mohla všetko sledovať
s ňou. Bolo to 24. júna na sviatok sv.
Jána Krstiteľa. Tento deň bol u nás
sviatkom. Popoludní sa Mirjana
a Ivanka vybrali na prechádzku, urobili jeden okruh a zavolali aj Vicku.
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Ivan a jeho priateľ Ivan hrali s priateľmi futbal. Moja sestra Milka išla na
naše pole, aby priviedla ovce, a tam
sa stretli. Ivanka a Mirjana uvideli
Pannu Máriu prvé. Zavolali Vicku
a v tej chvíli k nim prišla aj Milka. Zazreli Pannu Máriu. Matka Božia zostala pred nimi dlho. Prišla aj s Dieťatkom Ježiškom v náručí a kývla im
rukou, aby podišli bližšie. Ivan Dragičevič a Ivan Ivankovič práve dohrali
futbal, prechádzali tadiaľ okolo, a tak
dievčatá zavolali aj ich. Tak aj oni uvideli Matku Božiu a boli svedkami tohto okamihu. Hľadeli na Pannu Máriu
a keď začala rukou naznačovať, aby
sa priblížili, dostali strach a utiekli.
Vicka dokonca stratila topánky, pretože sa veľmi zľakla. Okamžite však
vydali svedectvo: „Videli sme Pannu
Máriu!“ V ten večer boli v Medžugorí
všetci vo svojich domoch. Bola to
doba socializmu, všetci zostali doma
so svojimi rodinami. Existovali na to
rôzne pohľady, napríklad že by si mali
dávať pozor, aby sa to niekto nedozvedel. Moji rodičia v nasledujúci deň
povedali, že nechcú mať nijaké problémy. Moju sestru vzali na prácu na
poli, pretože 25. júna bol pracovný
deň, a išli na opačný koniec Medžugoria, kde sme mali vinicu. Ja som
zostala doma a pripravovala som večeru. Prišla Vicka a zavolala ma. Malý
Jakov bol s nami a zo zvedavosti sme
sa spolu vydali na cestu. Nikto nečakal, že sa zjaví Panna Mária. Potom
sa zjavila Matka Božia a znova nás

volala. Bola sama – bez Dieťatka Ježiška. A potom som zrazu povedala:
„Ak nás zavolá, pôjdeme.“ Takto sa
to pre nás začalo. Namiesto Ivana
a Milky sme tam v ten deň boli iba
Jakov a ja. Panna Mária nám neskôr
povedala, že sme sa k nej priblížili
25. júna a že tento deň by sa mal
oslavovať ako výročie.
Na tretí deň zjavení Panna Mária povedala: „Pokoj, pokoj, pokoj.“ Čo tým chcela povedať?
Povedala, že bez Boha niet pokoja,
že Boh je naším pokojom a že pokoj
môžeme dosiahnuť iba modlitbou.
Povedala, že by sme sa mali modliť
za pokoj v našich srdciach, za pokoj,
ktorý pochádza len od Boha, nie vďaka iným metódam, nemožno ho dosiahnuť cvičením ani ničím iným.
Skutočný pokoj pochádza len od
Boha skrze modlitbu. Matka Božia
nás požiadala, aby sme sa modlili
v rodinách aj za pokoj a mier vo svete. V tom čase bola medzi Amerikou
a Ruskom studená vojna. Kedykoľvek mohla vypuknúť „horúca“ vojna.
Panna Mária sa predstavila ako Kráľovná pokoja a my sme sa sami
seba pýtali, čo sa to pred našimi očami deje, prečo prichádza pod týmto
menom, čo to znamená. Zároveň
sme však cítili, že Matka Božia nás
ochráni, že je s nami. Začali sme sa
modliť, keď nás o to Panna Mária požiadala, začali sme svedčiť, nebáli
sme sa. Keď sme nevedeli, čo máme
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robiť, Matka Božia s nami začala hovoriť, modliť sa a spievať a prihovárať
sa za nás. Povedala, že sa za nás
modlí u svojho Syna. To nás hlboko
zasiahlo. Na tretí deň nám Panna
Mária dala prvé posolstvá, predtým
nedávala nijaké posolstvá. Zavolala
nás, modlila sa s nami, chcela, aby
sme ju spoznali, aby sme sa k nej priblížili. Až na tretí deň začala prinášať
posolstvá pokoja.

s tými, ktorí už sú u Boha. Dozvedeli
sme sa aj to, že v nebi sú svätci, ktorí
sa za nás modlia a sú našimi orodovníkmi. Aj keď neboli svätorečení, prihovárajú sa za nás svojimi modlitbami a vierou. Matka Božia nám povedala, že sa za nás prihovárajú a že
my by sme sa mali vo svojich modlitbách obracať aj na nich. Úbohé duše
v očistci prosia o našu modlitbu
a očakávajú ju.

Každého z vás vizionárov požiadala o modlitbu. Za čo sa modlíš
ty?
Myslela som si, že pôjdem do kláštora a modlila som sa najmä za tých,
ktorí sa zvláštnym spôsobom zasvätili Bohu – za kňazov a rehoľné sestry.
Od chvíle, keď nám Panna Mária povedala, že len veľmi málo ľudí sa
modlí za duše v očistci, za našich zosnulých, modlila som sa aj za úbohé
duše v očistci. Prostredníctvom Panny Márie som sa dozvedela, že máme
stále spojenie s našimi zosnulými,

Ako vyzerá Panna Mária a ako
ju počas zjavenia vnímaš?
Matka Božia má stále sivé šaty, biely závoj a na hlave korunku s hviezdami. Stojí na obláčiku a nohy jej zakrývajú dlhé šaty. Panna Mária vyzerá,
ako keby mala 20 rokov. Je veľmi
krásna, vo výraze jej tváre je dokonalý súlad medzi očami, nosom a ústami. Každé z jej gest, výraz tváre „je
stále výrečný“, aj vtedy, keď nič nehovorí. Myslím si, že jej prítomnosť je
prejavom lásky k nám ľuďom. Počas
svojho včerajšieho zjavenia Matka
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Božia na nás všetkých upierala hlboký a láskyplný pohľad. Tento pohľad
mi pripomína zaľúbencov, ktorí na
seba zaľúbene hľadia. Takto sa na
nás pozrela! Kým som sa modlila
a zverovala jej všetkých nás, Panna
Mária sa na nás pozerala a vyzeralo
to, akoby veľmi hĺbavo čítala v srdci
každého z nás. Pri nej sa zdá, akoby
neexistoval čas. Ak je pri tebe, tak je
celkom pri tebe. To ma vždy veľmi dojíma.
Čo sa ťa najviac dotýka pri pohľade na Pannu Máriu?
Všetko, všetko... V okamihu zjavenia sa pred nami otvára nebo, ktoré
sa nám daruje. Nebo sa nedá opísať
slovami, pretože slová sú veľmi úbohé. Keď hľadíte na Pannu Máriu, ste
vo vytržení, ste jednoducho v nebi.
Máte pocit, že prítomnosťou Matky
Božej je nebo tak blízko, že neexistuje čas. Po zjavení nevieme, ako dlho
tu Panna Mária bola, či dlho alebo
krátko, pretože v okamihu jej zjave-

nia jednoducho neexistuje čas, strácame pojem času.
Pred zjavením sa trochu bojíte, pretože vo svojom srdci cítite, že toho nie
ste hodní, ale v momente, keď príde
Matka Božia, všetko sa stratí. Strach
zmizne a vy viete, že nebo je s vami.
Akoby si vás nebesia zahalili plášťom
a v tomto objatí sa cítite bezpečne.
Toto je prítomnosť Panny Márie, táto
bezpečnosť v Bohu, ktorý posiela
svoju Matku a ona hovorí: „Boh mi
dovolil byť s vami.“ Nebo dovolilo, aby
sa Matka Božia mohla zjaviť a povedať: „Nie ste sami, ja som s vami.“
Myslíš si, že koronakríza je pre
tento svet znamením?
Nehovorme o korone, hovorme o ruženci! To je volanie k nám. Korona je
určite tiež pozvaním k novému životu.
Mnoho ľudí hovorilo, že dovtedy nemali čas, že boli zaneprázdnení prácou alebo robili veľa iných vecí, ktoré
pre nich znamenali viac, a nakoniec
sa nakazili koronavírusom. Už sa ne-
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mohlo pracovať alebo chodiť do kostola. Na druhej strane, zatiaľ čo mnoho rodín nevedelo, čo majú robiť,
existovali také rodiny, ktoré sa začali
modliť a napredovali vo svätosti. Tento čas im pomohol začať znova, modliť sa, postiť sa, premýšľať o posolstvách Panny Márie. Matka Božia
nás pozýva ku svätosti, aby sme
svedčili všade, kde sme. Keď sme
v rodine, máme tam vydávať svedectvo. Keď pracujeme, máme byť svedkami tam. No nato, aby sme mohli
svedčiť, musíme mať osobnú skúsenosť.
Panna Mária počas svojich zjavení nikdy nespomenula tento
vírus?
Nie, Matka Božia nikdy nespomenula tento vírus, ale nemôžeme konať
tak, akoby neexistoval. Vírus existuje
a len od nás závisí, či sa budeme
modliť, aby nás Boh od neho oslobodil, aby posilňoval našu vieru a aby
sme každý deň boli ešte horlivejšími
kresťanmi.
Toto obdobie možno mnohí vnímali
negatívne, ale pre moju rodinu to
bolo pozitívne, a najmä pre mňa.
Vždy, keď som sa zobudila, s dôverou
som sa pomodlila a dúfala som, že
bude všetko v poriadku, aj keby sme
mali zomrieť, lebo sme v Božích rukách. My sme prežívali pokoj a nádej,
že bude lepšie, a túto nádej máme aj
dnes. Tento diabolský vírus, ktorý
ľudí znepokojuje a okráda ich o slo-

bodu, ktorý im berie slobodu spoločne sa modliť, slobodne sa pohybovať
a žiť tak, ako žili doteraz, je stále ešte
tu. Možno bol pre nás posolstvom,
aby sme sa zastavili a rozhodli sa, či
chceme žiť s Bohom, alebo bez Boha.
Vďaka Bohu, my sme s Bohom
a s Pannou Máriou.
Tešíš sa, že si prišla do Medžugoria?
Veľmi som sa potešila, že opäť uvidím Medžugorie a že budem môcť
bývať v našom dome. Pochádzam
z roľníckej rodiny, pre mňa Medžugorie znamená nádej. Príchod do
Medžugoria znamená pre nás leto,
radosť, prítomnosť Panny Márie, znamená to byť pod osobitnou ochranou
Matky Božej.
Chcela by si ešte niečo odkázať
našim čitateľom?
Že by sa nemali báť. Boh je s nami,
Panna Mária je s nami. Modlite sa,
vráťte sa k Bohu, ak ste od neho
vzdialení! Vráťte sa k modlitbe! Panna Mária povedala: „Kto sa modlí,
nebojí sa budúcnosti.“ Boh a Panna
Mária nás sprevádzajú a neopustia
nás.
Marija, ďakujem ti za rozhovor.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat

Archívna snímka: Jakov Čolo

Rozhovor
s Jakovom Čolom
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Môžeme byť Máriinými

vystretými rukami

Panna Mária vo svojom posolstve z 25. septembra 2004 povedala: „Drahé
deti! Pozývam vás aj dnes, aby ste boli láskou tam, kde je nenávisť,
a pokrmom tam, kde je hlad. Otvorte, milé deti, svoje srdcia a nech
sú vaše ruky vystreté a štedré, aby celé stvorenie prostredníctvom
vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi.“ Jakov Čolo si vzal tieto slová k srdcu
a založil združenie „Máriine ruky“ (Marijine ruke). Jakov v rozhovore zo 4.
marca 2020 informoval o vytvorení združenia, o spôsobe poskytovania pomoci a plánoch do budúcnosti. Prostredníctvom tohto združenia ukazuje, čo
znamená uvádzať posolstvá Panny Márie do praxe a byť v tomto svete jej
vystretými rukami.
Ako sa ti kráča životom ako vizionárovi?
Ak vo svojom živote postavíte Boha
na prvé miesto, všetko bude oveľa
ľahšie. Nikdy som nemal pocit, že by
som bol niečím výnimočný, cítim sa
rovnako ako ktokoľvek iný. Vždy si hovorím, že keby si Panna Mária vyberala tých najlepších, určite by si nevy-

brala mňa, pretože existuje mnoho
oveľa lepších ľudí ako som ja. No Boh
to chcel takto, takže som musel prijať
Božiu vôľu a ja som ju prijal s radosťou.
Tak to bolo aj pred štyrmi rokmi, keď
som založil združenie „Máriine ruky“.
Tu, kde práve teraz sme a kde pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú.
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Ako vzniklo združenie „Máriine ných šesť rokov dokázali veľa zmeniť.
ruky“? Odkiaľ vzišiel podnet na Spočiatku sme mali približne 100
dobrovoľníkov. Boli to mladí ľudia,
jeho založenie?
Dlho som o tom uvažoval. Celé roky ktorí však neskôr začali študovať
som vydával svedectvo. Keď hovoríte, a ďalej sa vzdelávali. V súčasnosti
máme 50 dobrovoľnípekné slová hovoria za
kov a staráme sa o 500
vás. To je veľmi ľahké. „Už chcem vydávať
rodín.
Myslím si, že svedectvo
svedectvo nielen
je veľmi dôležité, ale
slovami, ale aj
Kde všade pôsobítiež si myslím, že svoju
skutkami.“
te?
vieru by sme mali prejaOd Mostaru až po Stovovať aj skutkami. Prišiel som za farárom pátrom Marin- lac a podľa potreby organizujeme pokom Šakotom, pretože tak ako všetci, moc aj pre Bosnu, najmä pre Sarajeaj ja som chcel pracovať v tunajšej vo. Je u nás vítaný každý, kto k nám
farnosti. Mal som o tom svoje pred- príde – bez ohľadu na to, odkiaľ postavy a povedal som ich pátrovi Ma- chádza a akého je vierovyznania.
rinkovi. Vzal ma do tejto kancelárie,
Ako zabezpečujete pomoc pre
ktorá bola vtedy takmer celkom
prázdna. Povedal mi, že by to mala byť jednotlivé rodiny?
Máme malú dodávku, ktorú sme dokancelária pre chudobných. V tej chvíli som si uvedomil, že to je presne to, stali do daru od istého pána z Nemecčo chcem robiť. Toto som hľadal ka. Som mu za to veľmi vďačný, pretoa jeho ponuka bola odpoveďou na že bez tohto auta by sme nemohli nič
moju otázku. Uvedomil som si, že Boh urobiť. Keď ideme na cestu, pomáhami dáva novú milosť. Už chcem vydá- jú nám naši dobrovoľníci. Pomáhame
vať svedectvo nielen slovami, ale aj totiž aj inštitúciám a rôznym zariadeskutkami. A o to sa teraz snažím. Vy- niam a naši dobrovoľníci tam často
dávam svedectvo vlastnými rukami idú aj vlastnými autami.
tak, že pomáham tým, ktorí to potreAkú má podľa teba združenie bubujú. Takto vzniklo naše združenie
dúcnosť?
„Máriine ruky“.
Všetko sme zverili Bohu, aby nás vieDo akej miery sa vaše združenie dol on sám. Na začiatku sme vôbec
rozšírilo? Koľko máte dobrovoľní- netušili, ako sa to bude vyvíjať. Spočiatku sme si len plnili svoje ciele
kov?
Začalo sa to pred šiestimi rokmi. Na a v rámci farnosti sme sa snažili urozačiatku sa naša kancelária volala biť všetko, o čo nás páter Marinko po„Pomoc pre chudobných“, potom sme žiadal. Aj v Medžugorí sú totiž ľudia
zmenili formu na združenie. Spolu v núdzi. Boh však chcel, aby sme
s dobrovoľníkmi sme toho za posled- v tom pokračovali aj inde. Tak sme to
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pred každým ďalším krokom odovzdali Bohu a robíme tak dodnes – všetko,
čo má prísť, vkladáme do Božích rúk.
Máte v pláne rozšíriť svoje združenie?
Stále máme v pláne veľa projektov,
ale momentálne ich nemôžeme realizovať. Bohužiaľ, stále existuje veľa
ľudí, ktorí nemajú vlastné domovy,
majú veľa detí (niektorí dokonca až
dvanásť) a deti v týchto rodinách spávajú spolu s dospelými v jednej miestnosti. No verím, že Boh vo svojej prozreteľnosti sa postará aj o toto a že
príde čas, že sa nájdu prostriedky aj
na realizáciu týchto projektov. Chcel
by som vytvoriť aj centrum „Máriine
ruky“.
Akým spôsobom pomáha ľuďom
vaše združenie?
Pomáhame najmä potravinami. Mesačne rozdelíme okolo 500 potravinových balíčkov. Pomáhame však aj
s oblečením, nábytkom a liekmi tým,
ktorí si ich nemôžu kúpiť. Existuje
veľa ľudí, ktorí nemajú zdravotné poistenie a nemôžu navštíviť lekára, pre-

tože nemajú nijaký dopravný prostriedok, takže naši dobrovoľníci pomáhajú aj v tejto oblasti. A potom – bolo tu
mnoho domov, v ktorých ľudia žili
v katastrofálnych podmienkach, sotva
by ste do nich vstúpili. Naši dobrovoľníci sa o nich postarali a sami vyriešili
ich problémy s bývaním. Domy dali do
normálneho stavu, aby v nich bol znova možný normálny život. Zameriavali
sme sa najmä na tých, ktorí to najviac
potrebovali, z fyzického aj materiálneho hľadiska.
Máte vo vašom združení aj nejaký čas vyhradený na modlitbu?
V pondelky mávame spoločné
stretnutia. Najprv sa spolu pomodlíme, potom diskutujeme o tom, čo
a ako urobíme v nasledujúci týždeň.
Modlíme sa v kaplnke. Všetkých, ktorí
si toto prečítajú, by som rád vyzval,
aby nám pomáhali svojimi modlitbami. Pre nás je totiž najdôležitejšie, aby
sme dostávali silu od Boha a mohli čo
najviac pracovať a potešiť čo najviac
ľudí. Ľudia niekedy nevidia, čo sa okolo nich deje. Ani ja som to kedysi nevidel, hoci som bol tu v Medžugorí. Keď
chodím po Medžugorí, a najmä mimo
neho, a vidím, akí sú niektorí ľudia
chudobní, je mi veľmi smutno.
Ďakujem ti za rozhovor! Vášmu
združeniu želáme do budúcnosti
všetko dobré!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat
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Nebo je otvorené

Páter Ignaz Domej

Skúsenosti kňaza z Medžugoria
Keď 11. marca 2020 oficiálne vyhlásili stav pandémie, nachádzal som sa práve v kláštore nášho spoločenstva
v Medžugorí. Keďže sa zatvorili štátne hranice, strávil som
toto obdobie sociálnej izolácie a obmedzenej slobody práve
tu. Z jedného dňa na druhý tak pútnické miesto doslova
stíchlo. Ulice, po ktorých po celý rok prúdilo nespočetné
množstvo pútnikov, boli zrazu prázdne. Dvere farského kostola, školy a obchody so suvenírmi ostali zatvorené. Františkánov izolovali
na fare a aj farníci mohli svoje príbytky opustiť len počas dňa. Verejné zhromaždenia boli zakázané. Komunikácia bola možná len virtuálne a svätú
omšu bolo možné sledovať len prostredníctvom rádia alebo živých prenosov
cez internet.
Využíval som čas a takmer každý deň som chodieval na Vrch zjavenia
a Križevac. Po ceste som stretol iba zopár miestnych farníkov. Ošúchané
kamene na prázdnych, vychodených chodníkoch pripomínali množstvo veriacich, ktorí sa na týchto miestach modlili. Opustené skalnaté miesta, podobajúce sa takmer na púšť, vyžarovali zvláštnu atmosféru. Pred 39 rokmi
sa tu Božia Matka s malým Ježiškom na rukách zjavila šiestim mladým ľuďom. Nebo sa nečakane otvorilo. Ivanka, jedna z vizionárok, opísala stretnutie s Gospou – ako tu miestni nazývajú Božiu Matku – takto: „Bolo to niečo
neopísateľné. Len ťažko by som našla tie správne slová na to, aby som pri-
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blížila stretnutie s Pannou Máriou. To, o čom hovorím,
sa dá len zažiť, lebo je to nebo na zemi.“
Správa o tom, že nebo nad Medžugorím sa otvorilo,
sa rozšírila rýchlosťou blesku. Mala dopad na každého človeka, ktorý o tom posolstve počul. Boh
nás nenechá samých! Robí si o nás starosti! Posiela za nami Božiu Matku, ktorá sa nám prihovára
slovami „Nebojte sa!“, „Zmierte sa s Bohom
a zmierte sa medzi sebou navzájom!“ Nebo je
otvorené. Všetci, ktorí toto posolstvo prijali, našli
útechu a silu. Vtedy i dnes.
Božia Matka sa v prvý deň zjavila
s Ježiškom na rukách. Vizionári opisovali, že naňho ukazovala, akoby tým
chcela povedať: „Pozrite sa na Krista,
prostredníctvom neho prišlo nebo na zem, len
v ňom je nebo otvorené.“ Pri tejto predstave mi
vždy príde na um radostné posolstvo evanjelistu
Matúša, ktorý hneď na začiatku svojho evanjelia
opisuje, ako sa „nebo otvorilo“. Keď bol Ježiš
pokrstený Jánom Krstiteľom, „videl otvorené
nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na
neho“ (Mk 1, 10). Nebo sa nielen otvorilo, nebo
sa roztrhlo! Čo je otvorené, môže byť opäť zatvorené, čo sa však roztrhne, nedá sa znovu uzav-
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rieť. To je obraz bezpodmienečnej Božej lásky k nám, na ktorú nás chce
Matka Božia opäť upozorniť. Táto láska, ktorá sa celkom odovzdáva
pre druhých, je Duch Svätý, ktorý aj na nás zostúpil pri našom krste (porov.
Rim 6, 5). Kristus je roztrhnuté nebo, cez ktoré máme slobodný prístup
k Bohu!
Počas zjavení sa Božia Matka modlí s vizionármi väčšinou Otče náš, aby
nám pomohla spoznať náš skutočný vnútorný vzťah s Bohom a žiť z tohto
vzťahu. Keď máme Boha, máme všetko a už sa nemusíme strachovať. Vo
viacerých posolstvách nás Matka Božia uistila, že sa s nami modlí za dar
Ducha Svätého. Duch Svätý nám ukazuje správnu cestu k Bohu, k ľuďom
a k stvoreniu.
Božia Matka dlhé roky sprevádzala farnosť v Medžugorí a pútnikov na ceste modlitby. Túto cestu označila svojimi posolstvami. Ako horskí vodcovia
vyznačujú horské chodníky, aby po nich potom turisti bezpečne našli cestu
na vrchol, tak nám Božia Matka svojimi posolstvami ukazovala našu cestu
modlitieb k Bohu. Upozorňovala nás, ako sa zmeníme, keď sa budeme približovať k Bohu, a čo Boh robí pre to, aby sa priblížil k nám. Každý človek je
jedinečný, preto sa Boh približuje ku každému človeku iným spôsobom.
Stretnutie s Bohom je vždy osobné a jedinečné, nikdy nie je všeobecné.
Obdobie, ktoré sme strávili počas pandémie v izolácii, malo aj svoje pozitívne stránky. Mnohí mali viac času na posilnenie osobného vzťahu s Bohom.
Modlitbová cesta s Božou Matkou nám pomohla lepšie porozumieť Bohu
v našom osobnom živote.
Kam vedie modlitbová cesta Božej Matky? Panna Mária si želá, aby sme
svoj život vedome prežili s Bohom a aby sme všetky situácie svojho života
prežívali v jednote s ním. Ak Boha vnímame pred sebou len ako objekt, potom sme pred ním uzavretí a vzďaľujeme sa mu. Božia Matka však túži po
tom, aby sme seba samých v modlitbe i v živote vnímali ako časť Kristovho
tela. Kristovo Telo je spoločenstvo Cirkvi. A spoločenstvo Cirkvi sa začína vo
vlastnej rodine a v modlitbovej skupine. Pretože počas pandémie sa verejný
život vo farnostiach veľmi obmedzil, opäť nadobudli svoj prorocký význam
volania Matky Božej po spoločnej modlitbe v rodine a v modlitbovej skupine.
V období „novej normality“, v tzv. „postkorona období“, sa v medžugorskej
farnosti spontánne vytvorilo veľa malých modlitbových skupín. Farníci chodievali spoločne v menších skupinkách na Vrch zjavenia alebo Križevac
a pritom sa modlili. Rád by som spomenul malú skupinu, ktorá sa vytvorila
okolo vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej. Pred 39. výročím začiatku
zjavení sa táto skupina vydala skoro ráno s modlitbou na perách z miesta,
Vizionárka Marija s pútnikmi na Vrchu zjavenia
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na ktorom vizionári po prvýkrát uzreli Matku Božiu, na cestu k Vrchu zjavenia. Iná skupina mužov a žien sa zase vytvorila okolo Maria, manžela vizionárky Vicky. Táto skupina prichádza každé ráno o piatej hodine na Vrch zjavenia a modlí sa tri ružence. Ako poďakovanie za stretnutie vizionárky Mirjany s Božou Matkou vznikla spontánne jedna modlitbová skupina, ktorá sa
každého druhého v mesiaci schádza pri Modrom kríži. Znovu sa oživili modlitby farnosti, ktoré sa konajú každý piatok na hore Križevac a každú sobotu
na Vrchu zjavenia. Modlitbová skupina, ktorá sa utvorila už v júli roku 1982
okolo vizionára Ivana a ktorú prostredníctvom neho sprevádza Božia Matka,
oslávila 38. výročie svojho vzniku. Na toto výročie sa skupina obzvlášť pripravovala. Keďže Medzinárodný kňazský seminár sa kvôli kríze s koronou
nekonal, všetci farníci sa spojili a každé ráno sa na Vrchu zjavenia spolu
modlili za kňazov.
Z Ježišovho života a z dejín spirituality vieme, že všetko veľké sa pripravuje
a rodí v tichosti. Matka Božia nás prosí: „Buďte modlitbou za všetkých, ktorí
sa nemodlia. Buďte radosťou pre všetkých, ktorí nevidia východisko. Buďte
nositeľmi svetla vo tme tohto nepokojného času.“ (25. mája 2020) Boh by
chcel zmeniť tvár tejto zeme. Buďme nádejou pre tento svet. Boh chce do
nášho konkrétneho sveta priniesť vykúpenie. Nebo je otvorené. ☐
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50 rokov

ČASŤ 2.: Rozhovor
s pátrom Tomislavom Pervanom

kňazom Ježiša Krista
Pred 50 rokmi bol za kňaza vysvätený františkán páter Tomislav Pervan. Niekoľko rokov bol farárom v Medžugorí. Ako
veľmi sčítaný a vzdelaný teológ dokáže vnímať zjavenia
z Medžugoria v širšom kontexte a jasne spoznať ich význam
pre svet. V druhej časti rozhovoru z 9. marca 2020 nám páter
Pervan hovorí o začiatku zjavení v Medžugorí, o vizionároch
a o svojom pôsobení ako farára.
Ako vnímate jav spovedania
v Medžugorí?
Keď si spomeniem na spovedanie
v Medžugorí, moje myšlienky zaletia
k prvým dňom.
Zjavila sa Mária a pozývala k obráteniu. Čoskoro sa pred kňazmi vytvorili dlhé rady. Vonku na otvorenom priestranstve, na lúke, vedľa
veľkého kostola. Ľudia cítili potrebu
zmeniť svoj život. Ľudia chceli zhodiť
záťaž minulosti a bezbožný komunizmus. Chceli sa zhlboka nadýchnuť, byť slobodní. Tam som videl
a cítil, že kráľovstvo satana sa zrúti,
že komunizmus je na konci. Mária
v službe zvrhnutia ideológie založenej na klamstvách, vražde, pohŕdaní
životom a zapierania hriechu. Ľahko
zabudneme, čo sa stalo pred 30
rokmi s pádom berlínskeho múru
a komunizmu. Mali by sme sa pozrieť na čas pred Medžugorím a po
ňom a na čas pred pádom múru

a po jeho páde. Táto atmosféra vládne v Medžugorí aj dnes. Pútnici sú
zaplavení milosťou – na Vrchu zjavenia aj na Križevaci. Niečo sa ich
dotkne vo vnútri. Mnohí tam prelievajú slzy, plačú nad svojimi hriechmi, nad minulosťou a človek potrebuje v spovedi v mene Krista a Cirkvi
odpustenie hriechov. Človek si uvedomí, že bez Boha nič nejde!
Ako ste sa vy osobne dozvedeli
tú správu, že sa v Medžugorí zjavila Božia Matka?
V tom čase som formoval mladých
františkánov v Humci, bol som tam
kaplánom a katechétom. Verím, že
som bol prvý, kto od oltára hovoril
veriacim o zjaveniach v Medžugorí.
Bolo to v nedeľu 28. júna 1981 pri
svätej omši v Ljubuškách. Všetkým
som povedal o príkaze, ktorý povedal Gamaliel pred veľradou v Skutkoch apoštolov ohľadom apoštolov
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a novej cesty: „Nechajte týchto ľudí
a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete
ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!“ (Sk 5, 38-39)
Všímajme si znamenia a buďme viditeľným znakom Božej prítomnosti
a Ježiša Krista vo svete. Obnovme
našu vieru! Toto som povedal, pretože som pred dvoma rokmi na
stretnutí s profesorom Ivančičom
zakúsil silné zážitky s milosťou a Duchom Svätým. Vizionárov som po
prvýkrát stretol 30. júna 1981
a čoskoro som bol presvedčený, že
hovoria pravdu.

Čo nám môžete povedať o vzniku modlitbového programu v Medžugorí?
Posvätný ruženec sme sa modlili
od začiatku, kým bol páter Jozo ešte
na slobode. Predmodlieval sa s vizionármi a jedným kňazom. Poklonu
pred vyloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sme zaviedli na jeseň 1982. V tom čase bol kaplánom
v Medžugorí páter Tomislav Vlašič.
Ja som bol spolupracovníkom profesora Ivančiča na seminároch o evanjelizácii, a to od novembra 1979,
kým som nebol poslaný za farára do
Medžugoria. Na týchto seminároch
sme sa modlili modlitbu za uzdravenie a mali sme adoráciu pred Naj-
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svätejšou oltárnou sviatosťou. Zaviedli sme to aj v Medžugorí vo štvrtok po svätej omši. Poklonu pred
krížom sme začali tiež na jeseň
1982 v piatok po svätej omši. Každú prvú nedeľu v mesiaci slávime
pre celé spoločenstvo tzv. dni zmierenia. Do roku 1983 bol vstup na
Vrch zjavenia a na Križevac zakázaný. Modlitba za uzdravenie bola od
začiatku po svätej omši. Praktizovalo sa to na všetkých seminároch
evanjelizácie. Modlitba za vnútorné
uzdravenie z rán minulosti a niekedy tiež za fyzické uzdravenie. Táto
prax pokračuje dodnes. Modlitbu
troch ružencov sme zaviedli po tom,
čo vizionárovi Ivanovi v roku 1985
Panna Mária odporučila modliť sa
všetky tajomstvá. Výstup na hory –
v piatok na Križevac a v nedeľu ruženec na Vrchu zjavenia – bol zavedený v roku 1988, v čase, keď som
končil ako farár. Myslím, že to bola
myšlienka zosnulého pátra Slavka
Barbariča.
Vizionárov poznáte od začiatku. Akí boli ako deti, akí sú teraz
ako dospelí? Stretávate sa
s nimi niekedy?
Vizionári boli – ako všetci ich rovesníci – obyčajní normálni tínedžeri. Jakov bol ešte dieťa, keď sa začali zjavenia. Nijako sa nelíšili od ostatných až do okamihu, keď ich vyššia sila „katapultovala“ z ich každodenného života. Odvtedy nemali už
žiaden súkromný život, neustále sú

k dispozícii pre pútnikov a zvedavých. Práve ich ochota byť v službe
pre všetkých je pre mňa dôkazom
pravosti zjavení. Keby to bol len ich
podvod alebo výmysel, túto hru by
po mesiaci skončili a boli by sa vrátili ku svojim obchodom, k futbalu,
zábave, tancu, vychádzkam. Všetky
médiá, noviny, televízia, politici,
miestne výbory sa postavili proti
nim. Ale oni boli pevne presvedčení
o svojej pravde. To bolo to, čo im dodalo na dôveryhodnosti. Nikto ich
nemohol zmiasť v ich presvedčení
alebo zviesť z cesty. Boli pripravení
ísť do väzenia a za pravdivosť zjavení dokonca zomrieť. Dnes majú rodiny s potomkami, žijú solídny manželský život. Vychovávajú, vydávajú
a ženia deti a tešia sa z vnúčat. Niekedy sa s nimi stretnem a vždy sú to
radostné a šťastné stretnutia, spomienky na ťažké, ale šťastné prvé
dni a roky.
Ako to vyzeralo v Medžugorí na
začiatku zjavení?
Bola to jednoduchá hercegovinská
dedina, úzke chodníky, ulice boli tu
a tam vyasfaltované. Domy tvorili
roľnícke usadlosti. Bola tu malá pošta, osemtriedna škola, dva alebo
tri obchody, ale žiadne reštaurácie,
hostince alebo továrne. V každom
dome chovali domáce zvieratá. Mali
vysadený tabak a pestovali vinič.
Každá rodina mala podľa možností
malé gazdovstvo, mnohí pracovali
v zahraničí, aby zarobili potrebné
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peniaze pre život a vzdelanie potomkov.
V roku 2017 Vatikán poslal
svojho vizitátora arcibiskupa
Hosera. Vidíte zmeny od jeho
príchodu?
Príchod monsignora Henryka Hosera bol, samozrejme, potvrdením
tej skutočnosti, že Medžugorie so
svojou
evanjelizačnou
praxou
v Cirkvi je priekopníkom v Cirkvi. To
Vatikán prijal a potvrdil. Všetkým,
ktorí sme sa od začiatku udalostí
v Medžugorí zúčastňovali na aktivitách, spadol kameň zo srdca. Mohli
sme sa zhlboka nadýchnuť a poďakovať sa pápežovi za jeho dúšok
prozreteľnosti. Do jeho príchodu
sme pôsobili trochu „tlmene“. Vyze-

ralo to, akoby sme nemohli dýchať
plnými pľúcami. Miestny biskup pútnikov takmer ignoroval, farnosť ako
farnosť uznával, ale na davy ľudí,
ktorí sa tu zhromažďovali, neprihliadal. Cítili sme sa trochu na okraji.
Biskup všetky svoje sily a styky využil na to, aby vizionárov očiernil a ponížil, osoby „zjavení“ ironizoval atď.
S príchodom monsignora Hosera
nám padol kameň zo srdca, zlepšila
sa atmosféra pri našej práci, predovšetkým keď bol ustanovený za
apoštolského vizitátora a keď bolo
Medžugorie ako pútnické miesto vyňaté z jurisdikcie miestneho biskupa. Skutočnosť, že prichádza tak
veľa pútnikov, a účinky, ktoré malo
Medžugorie na celú Cirkev, nemohol
ignorovať ani pápež Benedikt XVI.,
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preto založil medzinárodnú teologickú komisiu, ktorá sa zaoberala Medžugorím. Pápež František pokračoval tam, kde pápež Benedikt
skončil. Evanjelizácia, obrátenie,
spovede, sviatostný život, modlitby
– toto je Medžugorie. Je to „medicína“, liek, prostredníctvom ktorého
sa uzdraví chorý svet a bude zachránený. Cirkev to uznala a začala si to
vážiť.
Arcibiskup Hoser pri svojom
príchode povedal, že v Medžugorí cítiť silný kristocentrizmus.
Ako interpretujete túto vetu?
Dovolím si povedať, že Medžugorie
je prvotným ovocím zámerov a dokumentov 2. vatikánskeho koncilu.
To, čo koncil načrtol ako obnovu
Cirkvi, ako návrat k zmyslu života,
k prameňom, máme v Medžugorí.
Na to sú tiež zamerané všetky Máriine posolstvá, ktoré stoja vždy v službách jej Syna. Je nesmierne šťastná, keď sa dielo jej Syna šíri do celého sveta. Pretože jej slovo znie:
„Urobte všetko, čo vám Ježiš povie!“
(porov. Jn 2, 5). Matka je vždy neoddeliteľne spojená so synom – a syn
s matkou. Toto sú vzájomne súvisiace výrazy. Neexistuje žiadna matka
bez dieťaťa a žiadne dieťa bez matky! Mária slúži svojmu Synovi počas
celej histórie Cirkvi v jeho diele vykúpenia sveta.
Ste známy svojou spiritualitou,
svojimi knihami a píšete stále

veľa. Aké posolstvo máte pre
našich čitateľov?
Myslím, že základné posolstvo pozostáva z toho, aby sme boli zrelými
veriacimi, zodpovednými a angažovanými na základe poznania, komu
sme uverili. Obrátení a evanjelizovaní, ktorí dnes prijímajú Ježiša Krista
v jeho Duchu vo všetkých jeho dielach. Ak zmysel kresťanského života
spočíva v tom, že sa máme stať svätými, mali by sme kráčať v Pánových
stopách podobne ako veľa svätých
v celej histórii. Táto doba predstavuje výzvu, požaduje od nás odhodlanie a skúsenosti. Mali by sme byť
niekým, kto zakúsil, že Boh jestvuje,
že Boh je určujúcim faktorom v našich životoch. Iba po osobnom
stretnutí a zakúsení živého Boha je
možné svedčiť a evanjelizovať vo
svete. Len takýto človek bude magnetom, ktorý priťahuje ľudí svojimi
slovami. V opačnom prípade je všetko márne, čo hovoríme. Nie je možné uveriť kolektívne. Viera je osobnou záležitosťou každého z nás
a iba odhodlaný a angažovaný veriaci, ktorý má silné skúsenosti s Ježišom Kristom, môže prežiť v tomto
čase, ktorý je nepriateľský k viere
a ku kresťanstvu.
Ďakujem vám za rozhovor! Ešte
raz vám blahoželáme k vášmu
kňazskému jubileu!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.
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Nové číslo odkazovača
Mariánske centrum Medžugorie z technických príčin mení číslo odkazovej služby s novým posolstvom Matky Božej z Medžugoria. Odteraz si môžete vypočuť
nové posolstvo a zanechať svoj odkaz alebo objednávku na telefónnom čísle:

033 5583 199
Ďakujeme za pochopenie.

DRUHÉ VYDANIE KNIHY

MEDŽUGORIE A RODINA
Autor knihy Dr. Mark Miravalle je profesorom teológie na Františkánskej univerzite v Steubenville. Knižka vznikla na základe diskusií a rozhovorov so študentmi a poskytuje pohľad na prežívanie medžugorského posolstva v rodinách.
Život modernej rodiny, ako vtipne poznamenáva
G. K. Chesterton, je „rozhodujúcim dobrodružstvom“,
preto vyžaduje obrovskú obetu, prispôsobenie a vytrvalosť. Tieto tri vlastnosti musia byť súčasťou úsilia
o prežívanie medžugorských odkazov v rôznych, aj
chúlostivých okolnostiach súčasného života rodiny.
/CTM/KTCXCNNG
Kresťanská svätosť v rodinách je veľkým želaním
Panny Márie, Kráľovnej pokoja v Medžugorí, ktorá je
zároveň Kráľovnou rodiny – tento titul priradil medzi
invokácie Loretánskych litánií pápež Ján Pavol II.
Dr. Miravalle objasňuje lásku a úctu Matky Božej ku sviatostnému kňazstvu. Táto
láska a úcta voči kňazstvu je zvlášť dôležitá a prorocká pre dnešnú dobu. Bez nej
budeme totiž slabo vyzbrojení na to, aby sme dokázali bojovať proti prenasledovaniu, ktorému čelí kňazský stav, prenasledovaniu, ktoré je v podstate prenasledovaním samotnej Cirkvi.
Čitateľ knihy pochopí svoju úlohu: uviesť slová Matky Božej z Medžugoria do vlastného života a života svojej rodiny, aby sa tak kniha Medžugorie a rodina stala prostriedkom „transfúzie“ viery do jeho domu.

MEDJUGORJE

Písomné objednávky na adresu: Telefonické objednávky:
Mariánske centrum Medžugorie
Redakcia: +421 905 254 742
Františkánska 2
Odkazovač: +421 33 5583 199
812 68 Bratislava

Objednávky cez internet:
http://www.marianskecentrum.sk/
books_offer.php
marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk
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Medžugorie a tajomstvo
Božieho milosrdenstva
V Druhú veľkonočnú nedeľu Cirkev po celom svete oslavuje Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento sviatok si výslovne želal sám Ježiš. Poľskej rehoľnej
sestre Márii Faustíne Kowalskej Ježiš zjavil, že najbližšia nedeľa po Veľkej
noci má byť venovaná Božiemu milosrdenstvu. Sestra Faustína (1905 –
1938) vo svojom Denníčku zapísala všetky vyznania o Božom milosrdenstve, ktoré prijala od Ježiša. Pri jej svätorečení 30. apríla 2000 pápež sv.
Ján Pavol II. určil pre celú Cirkev Druhú veľkonočnú nedeľu ako Nedeľu Božieho milosrdenstva.
Možno položiť zaujímavú otázku: či je nejaká vnútorná, obsahová súvislosť
medzi sviatkom Božieho milosrdenstva a zjaveniami Božej Matky v Medžugorí?
Na tretí deň medžugorského zjavenia 26. júna 1981 sa stalo toto: Po zjavení na Podbrde Marija Pavlovičová, jedna zo šiestich vizionárov, ide naspäť
sama. Ako príde na vrchol malého údolia, zjaví sa jej Božia Matka ešte raz.
Tento raz iba jej. Za Božou Matkou vidieť tmavý kríž bez tela. Božia Matka je
veľmi smutná, začne plakať a povie: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj!“ Potom opakuje cez slzy dvakrát: „Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi
a medzi ľuďmi navzájom!“ Matka Božia sa modlí a Marija sa modlí s ňou.
V tomto rozpoložení začne vizionárka Marija tiež plakať. Po nejakom čase
Matka Božia opäť zmizne. To bol deň, v ktorom sa Matka Božia prvýkrát
modlila za pokoj. Odhalila tým, prečo prišla do Medžugoria a čo je jej hlavným poslaním. Prichádza, aby priniesla posolstvo pokoja. Matka Božia by
chcela, aby sa ľudia zmierili s Bohom, modlili sa, postili a robili pokánie.
Posolstvo Márie ako Kráľovnej pokoja sa potom rýchlo šíri po celom svete...
V roku 1936 napísala sestra Faustína vo svojom Denníčku: „V istej chvíli
som počula tieto slová: ,Dcéra moja, hovor celému svetu o mojom nepochopiteľnom milosrdenstve. Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom
a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je
otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše,
ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi
k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín
a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú
milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy
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boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho
nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo
zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať
o mojej láske a o mojom milosrdenstve vo vzťahu k nej. Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu
po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho
milosrdenstva.‘“ (Denníček, 699)
Ježiš hovorí: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho
milosrdenstva.“ V Medžugorí Božia Matka dôrazne prosí cez slzy o pokoj.
„Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj,“ hovorí. Tento pokoj, ktorý hľadá ľudstvo
a ku ktorému nás Božia Matka chce viesť, prichádza z Ježišovho otvoreného Srdca.
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V Ježišovom Srdci, z ktorého prúdia
krv a voda, jednotlivec a ľudstvo ako
celok nachádzajú pokoj. Bledomodrý lúč z Ježišovho Srdca je symbolom
pre očistu duše, ktorá nastane v krste a spovedi. Červený lúč je symbol
pre Božiu krv, pre zjednotenie s Bohom vo svätej Eucharistii a v prijímaní. Voda čistí, krv zjednocuje.
V Ježišovom Srdci nájdeme pokoj.
Tento pokoj nájdeme avšak len vtedy, keď sa obrátime, spoznáme svoje hriechy a vyspovedáme sa. Pokoj
príde s uzmierením sa s Bohom. Mária vie, že je to často ťažké, a preto
nám dáva miesta, kde nám to padne
ľahšie. Mnohí medžugorskí pútnici
poznajú skúsenosť, že v Medžugorí
je otvorené nebo a milosť sa dá cítiť
veľmi zvláštnym spôsobom. Táto milosť Božieho pohladenia prinúti celkom jemne a skoro automaticky čloSr. Faustína Kowalska
veka k tomu, že sa chce zmieriť s Bohom a blížnym vo sviatosti zmierenia. Nespočetné množstvo ľudí opäť objavilo v Medžugorí sviatosť zmierenia
a Medžugorie sa stalo spovednicou sveta. Ježiš je pripravený odpustiť nám
všetko, darovať nám nový začiatok a obdarovať našu dušu nespočetnými
milosťami a darmi. Všetko, čo my pre to musíme urobiť, je prísť k prameňu
milosrdenstva a s vierou čerpať milosť z jeho otvoreného Srdca. Každá duša
smie prísť k Ježišovmu Srdcu, nezáleží na tom, ako hlboko je zamotaná
v hriechoch. Práve pre tieto duše má Ježiš najväčší súcit.
„Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom!“,
hovorí Božia Matka. „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu
môjho milosrdenstva,“ hovorí Ježiš. Vezmime si tieto nebeské slová celkom
hlboko do nášho srdca. Len z Ježišovho Srdca príde očista duše a zjednotenie s Bohom. Len s Ježišom nájde ľudstvo pokoj, ku ktorému nás chce viesť
Božia Matka. ☐
Katharina Ebnerová, MA

Katharina Ebnerová, MA

Chiara Corbella Petrillová
13. júna 2012 zomiera v Taliansku v kruhu svojej rodiny a priateľov po
krátkej a ťažkej chorobe mladá 28-ročná žena. Volá sa Chiara Corbella
Petrillová. Jej najmladší syn Francesco vtedy dovŕšil práve jeden rok.
Chiarin krátky život bol plný obrovskej lásky a obety. Snažila sa všetko
robiť podľa Božej vôle a milovať Boha rovnako ako svojho manžela
a tri deti. Obzvlášť intenzívny vzťah mala k Matke Božej z Medžugoria.
Chiarin výnimočný život je ako jasné svetlo, ktoré svieti a utešuje. Vďaka svojej iskrivej radosti zo života, dokonca i počas choroby, stala sa
symbolom nádeje – napriek svojej smrti.

Príbeh Chiary Corbelly Petrillovej je vlastne príbehom jedného manželského
páru, Chiary a Enrica Petrillovcov. Spoznajú sa v roku 2002 v Medžugorí. Enrico
je tam vtedy na púti spolu so svojou modlitbovou skupinou a Chiara sa do
Medžugoria vyberie navštíviť svoju sestru, ktorá tam vtedy bola. Chiara sa narodila 9. januára 1984 v Ríme, kde vyrastá spolu so svojou o dva roky staršou
sestrou Elisou. Má veľký hudobný talent, hrá na klavíri a husliach. Celá rodina
sa spolu pravidelne modlieva.
Keď sa 2. augusta 2002 celkom nečakane po prvýkrát stretávajú v Medžugorí, má Enrico 23 rokov a Chiara 18. Obaja pri prvom stretnutí pocítia, že sú
stvorení jeden pre druhého. Po návrate do Ríma sa spoznávajú bližšie a stane
Fotograﬁe sú z knihy „Chiara Corbella Petrillo – Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme“ (Canisi Edition)
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sa z nich pár. Prejde ešte 6 rokov, kým sa zosobášia. Toto obdobie sprevádza
veľa vzostupov a pádov. Keď sa v roku 2006 po viacerých hádkach rozídu, modlí sa Chiara k Bohu slovami: „Pane, dovolil si mi spoznať ho v Medžugorí a teraz
mi ho berieš. Pôjdem do Medžugoria ešte raz, aby si mi vysvetlil, prečo si mi ho
vzal!“ Keď Chiara krátko potom príde na Vrch zjavenia, pocíti vnútorný pokoj.
Neskôr sa v Taliansku s Enricom opäť stretne a zostávajú spolu. Spoznávajú
františkána pátra Vita, ktorý sa stane ich duchovným sprievodcom. Popri
Medžugorí sú obaja pevne prepojení aj s Assisi, kam opakovane chodievajú na
púte. V Assisi sa po prvýkrát stretávajú so slovami sv. Františka, ktoré ich budú
sprevádzať po celý ich ďalší život. Tie slová znejú: „Opakom lásky nie je nenávisť, ale sebeckosť.“ Chiara a Enrico sa nakoniec vezmú. Svadba sa koná 21.
septembra 2008 v kostole sv. Petra v Assisi.
Hneď po svadobnej ceste Chiara zistí, že je tehotná. Ošetrujúca ženská lekárka však už pri druhom termíne návštevy stanoví závažnú vývojovú chybu plodu.
Malé dievčatko, žiaľ, nebude schopné života. Pri tomto vyšetrení Enrico nie je,
preto Chiara stojí pred veľkou výzvou, ako manželovi povie túto zlú správu. Prichádzajú jej na um slová Matky Božej – ona tiež čakala dieťa, ktoré nebolo určené jej, ale patrilo Bohu. Aj Chiara si uvedomuje, že jej nenarodené dieťa nebude patriť jej, ale bude žiť v nebi, pri Bohu. Keď Enricovi povie túto správu, sú
obaja rovnakého názoru: V žiadnom prípade si dieťa nenechajú vziať, budú ho
sprevádzať dovtedy, pokiaľ mu to dovolia jeho životné funkcie. Po prekvapujúco
peknom tehotenstve prichádza 10. júna 2009 na svet Maria Grazia Letizia
(v preklade Mária Milosť Radosť). Jej život trvá asi 40 minút. Počas tohto vzácneho času ju pokrstí páter Vito, Enrico ju drží na rukách a aj starí rodičia a blízki majú možnosť spoznať to malé dievčatko. Chiara o tomto dni hovorí: „Na deň,
keď sa Maria Grazia narodila, si budem spomínať ako na jeden z najkrajších
v mojom živote.“ Všetkým matkám, ktoré prišli o svoje dieťa, chce Chiara odkázať nasledujúce tieto slová: „Boli sme matkami, prijali sme tento dar. Čas sa
nepočíta.“ O dva dni neskôr pochovajú Mariu Graziu. Enrico hrá na gitare, Chiara na husliach a obaja spievajú. Sú oblečení v bielom a vyžarujú hlbokú vďaku
a pokoj. V strede miestnosti je umiestnená malá biela truhla. Enrico pripravil
pre všetkých prítomných obrázok Matky Božej s Dieťaťom v náručí. Na jeho
zadnej strane je nápis: „Narodili sme sa pre večnosť, aby sme nikdy nezomreli.“
Tento odkaz bude sprevádzať celý Chiarin a Enricov život.
Niekoľko týždňov po narodení Marie Grazie sa Chiara a Enrico spolu s pátrom
Vitom zúčastnia púte do Medžugoria. Ďakujú Bohu za narodenie svojej dcéry
a prosia o milosť, aby mohli mať ďalšie dieťa. Chiaru veľmi hlboko zasiahne
svedectvo vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej. Mirjana hovorí o tom, že
hoci svojho muža a svoje deti veľmi miluje, i tak je pre ňu veľmi ťažké ostávať
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tu na zemi, lebo najradšej by hneď nasledovala Božiu Matku a odišla s ňou.
Vďaka tomuto tvrdeniu pocíti Chiara hlboký pokoj, že si pre svoju dcéru nemohla želať nič lepšie.
Boh vyslyší Chiarinu a Enricovu modlitbu a tí čoskoro potvrdia, že čakajú ďalšie
dieťa. Po narodení Marie Grazie sa manželský pár podrobil špeciálnym lekárskym vyšetreniam, aby sa zistilo, či v ich prípade nejde o genetickú predispozíciu, ktorá by v budúcnosti opäť mohla
„Opakom lásky nie je
spôsobiť vývojovú
anomáliu. Výsledok
je negatívny, Chiara
nenávisť, ale sebeckosť.“ a Enrico sú úplne
zdraví a vrodená
chyba plodu bola
čisto náhodná. No v rámci ultrazvukových vyšetrení stanoví ošetrujúci lekár aj
pri tomto tehotenstve ťažkú diagnózu, viacnásobné vnútorné anomálie plodu.
Dieťatko okrem toho nemá nohy. Táto anomália je taká zriedkavá, že pre ňu
dokonca neexistuje ani pomenovanie. Podobne ako jeho sestrička, ani toto dieťa nebude môcť žiť. Aj po druhýkrát Chiara a Enrico sa ocitnú v neľahkej situácii
a rozhodnú sa, že budú so svojím synom dovtedy, pokým bude trvať jeho pozemský život. 24. júna 2010 prichádza na svet malý Davide Giovanni. Je to
prekrásny malý chlapček s jemnými črtami tváre, roztomilými kučerami a bacuľatými rúčkami. Veselo sa usmieva a vyžaruje hlboký pokoj. Po sotva 40 minútach, podobne ako jeho sestrička pred rokom, odchádza do neba. O dva dni
neskôr sa koná jeho pohreb – ako prekrásny zážitok, ktorý zviditeľňuje večný
život. Enrico a Chiara dospievajú k hlbokému presvedčeniu: „Najdôležitejším
cieľom života je byť milovaný. Nie je dôležité niečo robiť, ale narodiť sa a byť
druhými milovaný.“ Manželský pár z celého srdca ďakuje Bohu za krátke, no
i tak naplnené životy svojich dvoch detí, a hovoria: „Nemôžeme urobiť nič iné,
len pokladať narodenie Davida a Marie za dva veľké zázraky. Jeden krajší ako
druhý.“
Lekári manželom potvrdili, že ochorenia u oboch detí, Marie a Davida, boli mimoriadne zriedkavé a nemali medzi sebou žiadnu súvislosť. Preto sa Chiara
a Enrico rozhodnú, že sa opäť otvoria novému životu. Prosia Boha o ďalšie dieťa.
Niekoľko dní nato Chiara zistí, že je tehotná. Bez toho, aby vedeli či to bude chlapec alebo dievča, Enrico povedal: „Toto dieťa pomenujeme Francesco.“ A má
pravdu – 30. mája 2011 prichádza na svet úplne zdravý chlapec Francesco.
No pri tomto tehotenstve nie dieťa spôsobuje rodičom starosti, ale Chiara.
Počas tehotenstva si všimne totiž na jazyku malý, neustupujúci bolestivý
pľuzgierik. Po rozličných lekárskych vyšetreniach a biopsii je diagnóza jasná:
ide o nádor. Už počas tehotenstva sa musí Chiara podrobiť bolestivej operácii.
Lekári jej odporúčajú, aby si dieťa dala vziať, kým podstúpi liečbu, to však pre
manželov nepripadá do úvahy. Čakajú na prirodzený pôrod svojho syna, až po-
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tom Chiara pokračuje vo svojej liečbe. 3. júna 2011 – niekoľko dní po narodení
Francesca – jej operatívne odstránia lymfatické uzliny, ako aj bočné strany jazyka. Táto operácia Chiaru veľmi zasiahne, sotva môže hovoriť. Krátko nato prichádza zdrvujúca správa: lymfatické uzliny vykazujú agresívny nádor. Chiara sa
musí podrobiť chemoterapii a ožarovaniu, preto musí predčasne ukončiť dojčenie Francesca. Zavedú jej sondu, potravu dostáva injekčne priamo do brucha.
Mladá rodina prechádza ťažkou skúškou, každý deň sa však prihovárajú Bohu
slovami: „Áno, sme pripravení“ a dôverujú mu. Liečba a predovšetkým jej vedľajšie účinky Chiaru veľmi vyčerpávajú a až v októbri toho roku sa pomaly vracia
do normálu. Vráti sa jej hlas a opäť môže jesť a piť. No toto šťastie trvá len
krátko, pretože v polovici februára začne trpieť silnými bolesťami chrbta. Takými
silnými, že Francesca neudrží na rukách. Podrobí sa počítačovej tomografii a výsledok je zdrvujúci: zhubné metastázy na pľúcach, v oku, v pľúcach, na pečeni
a hrudi. Ošetrujúci lekár oznamuje Enricovi výsledok vyšetrenia: Chiara je nevyliečiteľne chorá. Enricovi pripadne neľahká úloha: musí to povedať svojej
manželke. Urobí tak bez slov v priestoroch nemocničnej kaplnky, kam ju sprevádza. Objímu sa a opakujú si manželský sľub. Chiara prosí svojho muža slovami:
„Nehovor mi, prosím, koľko času mi ešte zostáva, pretože chcem žiť pre dnešok.“
Potom ju prepustia z nemocnice a ostáva v paliatívnej starostlivosti, kde sa jej
pokúšajú aspoň zmierniť bolesti. Obdivuhodné je, ako Chiara počas svojho utrChiara s otcom a matkou, vizionárkou Mirjanou a svojou sestrou v Medžugorí
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penia nemyslí na seba, ale neustále myslí na druhých. Všetko znáša s veľkou
dôverou v Boží plán a vyžaruje vnútorný pokoj a radosť.
Chiara a Enrico navštívili Medžugorie viackrát. Po stanovení tej vážnej diagnózy sa rozhodnú navštíviť miesto, kde sa začal ich príbeh a pozvú tiež svojich
priateľov, aby ich tam sprevádzali. 17. apríla 2012 sa tak na cestu do Medžugoria vydáva skupina asi 160 ľudí. Chiara má po prvýkrát prelepené oko, čo jej
pomáha v tom, aby nevidela dvojmo. V Medžugorí sa Chiare naskytne možnosť
stretnúť sa s vizionárkou Mirjanou Dragičevičovou-Soldovou a s vizionárom Ivanom Dragičevičom. Chiara sa v rozhovore vizionára Ivana pýta: „Ak by si mal tú
možnosť ihneď odísť za Matkou Božou, urobil by si tak?“ „Áno!“, odpovedá
Ivan. „Ďakujem“, hovorí Chiara bez ďalších otázok. K tomu niet čo dodať. Chiara dokonca vystúpi až k soche Matky Božej na Vrchu zjavenia a tam sa spoločne
so skupinou pomodlí ruženec. Na konci púte odovzdajú Chiara s Enricom všetkým zúčastneným ruženec a obrázok Panny Márie. Popri tom zveria svojim priateľom tajomstvo: „Bez Márie by nebolo možné nič z toho, čo sme urobili. Je pre
nás vzorom, ktorý nás učí, aby sme Božie slovo brali ako základ pre svoj život.“
Začiatkom mája sa Chiare a Enricovi naskytne možnosť zúčastniť sa stretnutia s pápežom Benediktom XVI. Zatiaľ čo ich Svätý Otec žehná, hovorí mu Enrico: „Svätý Otec, my máme v nebi už dve deti.“ Pápež sa zastaví a povie: „Už dve
deti v nebi?“ Potom Enrico pokračuje: „Musíme vám tiež povedať, že sa Francesco narodil, pretože Chiara odložila začiatok svojej chemoterapie... teraz je
2. máj 2012: Chiara, Enrico a Francesco sa stretávajú s pápežom Bendiktom XVI.
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už v konečnom štádiu choroby.“ Svätý Otec je dojatý, objíme Chiaru a žehná ju.
V dome Chiariných rodičov strávi Chiara spoločne s Enricom a Francescom
posledné mesiace svojho života. Každý štvrtok k nim prichádzajú priatelia
a známi, aby sa spoločne modlili ruženec. Z týždňa na týždeň ich pribúda. Páter
Vito dostane od svojho predstaveného povolenie, aby svoju duchovnú dcéru
Chiaru počas poslednej fázy jej pozemského života intenzívne sprevádzal. Denne so všetkými slávi svätú omšu a dáva tak zúčastneným možnosť Eucharistie
a svätej spovede. Vzťah medzi Chiarou a Enricom je v posledných dňoch Chiarinho života taký intenzívny ako nikdy predtým. „Pre neho som sa rozhodla
a jemu som sľúbila, že ho budem po všetky dni svojho života milovať. Priala
som si zažiť s ním aj starobu,“ hovorí Chiara o svojom manželovi.
Chiarine posledné dni sú poznačené veľkými bolesťami a súčasne veľkou láskou. Cíti sa ako Ježiš na kríži a Enrico tento kríž nesie spolu s ňou. Deň pred
Chiarinou smrťou sa Enrico prihovára svojim priateľom: „Láska neznamená niekoho vlastniť. A manželstvo znamená pomáhať tomu druhému v tom, aby bol
šťastný. Nuž táto chvíľa práve prišla.“ 12. júna slávi páter Vito pri Chiarinej
smrteľnej posteli ešte naposledy svätú omšu. Chiara je šťastná, krásna a hoci
má bolesti, jej tvár žiari, lebo svoje utrpenie spája s Ježišovým utrpením na kríži.
13. júna Chiara zomiera. Láskyplný pohľad jej muža jej dáva silu a ona sa mu
zverí slovami: „To, čo je pre mňa najťažšie opustiť, si ty, Enrico.“ Enrico rozpošle
priateľom sms správu: „Lampy už svietia. Čakáme na ženícha.“ Enrico drží
Chiaru v posledných hodinách života za ruku, až pokým o 12. hodine napoludnie neodíde do večnosti. Chiara leží na márach v tej istej miestnosti, v ktorej sa
tak často modlievali ruženec. Pochovajú ju v jej svadobných šatách.
16. júna 2012 Chiaru pochovajú. Tento deň je zároveň sviatkom Nepoškvrneného srdca Panny Márie, čo predstavuje krásnu symboliku Chiarinho osobitého
vzťahu k Božej Matke. Denne sa zasväcovala Panne Márii. Pri svätej omši koncelebruje vyše dvadsať kňazov. Ľudia, ktorí sa s Chiarou prišli poslednýkrát rozlúčiť, zaplnia celý kostol.
Chiarin krátky a intenzívny život ostáva pôsobivým svedectvom radosti a krásy, ktoré pochádzajú z odovzdania sa Božej vôli. Boh to s nami myslí vždy dobre
a pre každého má svoj plán spásy – aj keď mu nie vždy rozumieme. Pri tom
nám obzvlášť pomáha práve Matka Božia. Chiara nám vďaka svojej láske k Márii ostáva verným príkladom.
21. septembra 2018 sa v Ríme začal proces blahorečenia
Chiary Corbelly Petrillovej. ☐
Podrobný životopis „Chiara Corbella Petrillo – Narodili sme sa a už nikdy
nezomrieme“, vyšla aj v slovenskom preklade vo Vydavateľstve LÚČ.
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Posolstvo Matky Božej Ivanovi Dragičevičovi
Ivan Dragičevič nám 4. mája 2020 odovzdal toto posolstvo Matky
Božej (aj keď obvykle nemáva posolstvo určené svetu):
„Drahé deti! Teraz je čas byť vďační. Dnes vás prosím o lásku. Nehľadajte chyby a viny v iných. Nesúďte ich. Žiadam vás,
aby ste sa navzájom milovali a šírili pravdu. Pretože pravda je
večná, nemenná a vždy aktuálna! Noste svetlo môjho Syna –
týmto spôsobom zničíte temnotu, ktorá vás chce stále viac
obklopovať a chce vás odviesť ďaleko od môjho Syna Ježiša.
Nebojte sa, ja som s vami! Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“
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Ročné posolstvo
Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
25. júna 2020 mala vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová
svoje ročné zjavenie Matky Božej, ktoré trvalo približne päť minút. Počas
zjavenia bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení Ivanka povedala:
Matka Božia odovzdala toto posolstvo: „Modlite sa, modlite sa, modlite
sa!“
Potom nás všetkých požehnala.

Posolstvo Ivanovi Dragičevičovi
24. júna 2020 sme s radosťou uvítali možnosť zúčastniť sa na
zjavení Matky Božej Ivanovi Dragičevičovi v jeho kaplnke v Medžugorí. Na záver zjavenia Ivan povedal:
Božia Matka bola veľmi naradovaná, že dnes prišla. Pozdravila
nás všetkých svojím materinským pozdravom: „Pochválený
buď Ježiš, drahé deti.“ Potom sa dlhší čas modlila za túto farnosť, ktorú si osobitným spôsobom vyvolila. Modlila sa za všetkých kňazov vo farnosti a všetkých
obyvateľov farnosti. Potom sa obrátila na všetkých prítomných týmito slovami:
„Drahé deti, prichádzam k vám, pretože ma posiela môj Syn. Chcem vás
viesť k nemu. Želám si, aby ste v ňom našli pokoj, pretože dnešný svet
vám nedokáže dať pokoj. Preto vás aj dnes pozývam k vytrvalosti v modlitbe. Modlite sa za moje plány, ktoré chcem uskutočniť s touto farnosťou a s celým svetom. Drahé deti, ja som sa neunavila, ani vy nebuďte
unavení. Modlím sa za vás všetkých a prihováram sa u môjho Syna Ježiša
za každého z vás. Ďakujem vám, drahé deti, pretože ste aj dnes povedali
ÁNO a prijali ste moje pozvanie.“
Panna Mária požehnala všetkých svojím materinským požehnaním. Vizionár Ivan
odovzdal všetkých Božej Matke, naše potreby, úmysly, rodiny, osobitne odporučil
Panne Márii všetkých chorých a všetkých, ktorí ho prosili o modlitby. Potom sa
Panna Mária určitý čas modlila. Odišla v znamení kríža a svetla s pozdravom:
„Choďte v pokoji, drahé deti“.

BOH TO DOKÁŽE 33

Modlitbová akcia úspešne pokračuje,
všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke
www.bohtodokaze.sk

Prosme
s dôverou
Naša Matka nám v júni adresovala povzbudivé
slová: „Milé deti, buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Buďte radosťou
pre všetkých, ktorí nevidia východisko.
Buďte nositeľmi svetla vo tme tohto nepokojného času.“ Sú to slová, ktoré musia povzbudiť každého, kto sa s dôverou zapojil do
veľkej modlitbovej akcie „Boh to dokáže!“
Možno čakáš, že sa tvoj milovaný či milovaná
uzdraví, že sa napraví tvoj zničený vzťah, že sa
tvoje zanovité dieťa vráti k Bohu. Medzitým však
čas neúprosne beží, ty čakáš na akékoľvek znamenie, že tvoje modlitby budú vyslyšané,
a priam zúfalo potrebuješ niečo, čo udrží tvoju
nádej pri živote. Niekedy sa sám seba pýtaš, či
Boh na teba nezabudol. Alebo dokonca spochybňuješ, či dokáže naozaj verne splniť svoje
slovo.
Boh s tebou pri krste uzavrel zmluvu a je viac
než isté, že sa naňho môžeš stopercentne spoľahnúť, že s ním môžeš rátať. Jeho vernosť
a prísľub večnej odmeny sú neochvejné. Nekoná zrejme v takom časovom rámci a takým spôsobom, ako si predstavuješ ty, no určite ti odpovie.
Zapamätaj si, že čakať na Pánovu odpoveď neznamená byť pasívny. Je potrebné mať aktívnu
a trpezlivú vytrvalosť, neustále si pripomínať Božiu vernosť a sústavne si opakovať slová: „Áno,
dôverujem Bohu a jeho plánu s mojím životom.“
A naša Matka k tomu dodáva: „Buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia.“
Mariánske centrum Medžugorie
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25. máj 2020 – „Drahé deti! Modlite sa so mnou za nový život pre vás všetkých.
Milé deti, vo svojich srdciach viete, čo treba zmeniť: vráťte sa k Bohu a jeho
prikázaniam, aby Duch Svätý premenil vaše životy a tvár tejto zeme, ktorá si
vyžaduje obnovu v Duchu. Milé deti, buďte modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Buďte radosťou pre všetkých, ktorí nevidia východisko. Buďte nositeľmi
svetla vo tme tohto nepokojného času. Modlite sa a proste o pomoc aj ochranu
svätých, aby ste aj vy mohli túžiť po nebi a po nebeských skutočnostiach. Som
s vami a všetkých vás ochraňujem a žehnám svojím materinským požehnaním.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. jún 2020 – „Drahé deti! Počúvam vaše úpenlivé prosby a modlitby a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti,
vráťte sa k modlitbe a otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a poďte cestou obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som
s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás objavil radosť žitia.
Milé deti, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júl 2020 – „Drahé deti! V tomto nepokojnom čase, v ktorom diabol zbiera
duše, aby ich pritiahol k sebe, pozývam vás k vytrvalej modlitbe, aby ste v modlitbe objavili Boha lásky a nádeje. Milé deti, zoberte si do ruky kríž. Nech sa
stane pre vás povzbudením, že láska vždy zvíťazí. Osobitne teraz, keď sú kríž
a viera odmietané. Váš život nech je odbleskom a príkladom toho, že viera
a nádej sú ešte živé a že nový svet pokoja je možný. Som s vami a prihováram
sa za vás u svojho Syna Ježiša. 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.

NOVÝ BISKUP MOSTARSKEJ DIECÉZY
11. júla 2020 bol vymenovaný pápežom Františkom Dr. Petar Palič za nového biskupa
Mostarskej diecézy.
Petar Palič sa narodil 3. júla 1972 v Kosove. Študoval na teologickej fakulte v Záhrebe a 1.
júna 1996 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 2005 – 2009 študoval morálnu teológiu na
univerzite v Grazi a dosiahol akademickú hodnosť doktora teológie. 30. apríla 2018 bol
vysvätený za biskupa. Pôsobil ako biskup na ostrove Hvar, až kým ho v júli 2020 nevymenovali za Mostarsko-duvnianskeho biskupa. Stal sa nástupcom dovtedajšieho biskupa
Ratka Periča, ktorý odišiel do dôchodku.
Novému biskupovi prajeme hojnosť Božieho požehnania pre jeho zodpovednú
úlohu a modlíme sa za neho. Kiež ho ochraňuje a vedie Matka Božia!
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 1,15 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: 033 –
5583 199 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
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