MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

140

1. štvrťrok 2021
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

„Modlite sa, modlite sa,
modlite sa!“

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 18. septembra 2019

Buďte pevnejší vo viere!
„Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a sebazapreniu,
aby ste boli pevnejší vo viere. Toto je čas prebúdzania a zrodenia.“
Matka Božia v posolstve z 25. januára 2021 nám pripomína základné kroky, ktoré
máme uskutočniť, aby sme dosiahli pokoj v duši a nabrali správny smer pre svoj
život. Nie všetci kresťania prijímajú odporúčania našej Matky. Mnohí ich spochybňujú. Veď Cirkev zjavenia zatiaľ neuznala a sú to súkromné zjavenia, v ktoré nie je
potrebné veriť.
Prežívame Pôstne obdobie v čase, keď sa mnohí ľudia hnevajú, že platia rôzne
obmedzenia pohybu osôb, šíri sa nebezpečný vírus a v preplnených nemocniciach
zomierajú ľudia. Hľadajú sa lieky, a naša Matka nám ponúka overený liek: uzdrav
svoju dušu prostredníctvom modlitby, pôstu a sebazaprenia a všetky obavy a strachy sa rozplynú. Alebo si pripomeň slová starozákonného proroka Ozeáša, ktorý
inými slovami nabáda na to isté: „Je čas hľadať Pána.“ (Oz 10, 12) Izrael nedôveruje Bohu, ale vkladá nádej do svojej vojenskej sily a do spojenectva s cudzincami. Stavia oltáre a obetami si uctieva Bála, pohanského boha plodnosti (pozri
Oz 10, 1). Ako len mohol tak hlboko klesnúť drahý a vyvolený Boží ľud?
Sklon uctievať si „cudzích bohov“ je však aj v nás a ani si to nemusíme uvedomovať. Prejavuje sa vždy, keď pred Pánom dávame prednosť niečomu inému. Keď
dovolíme, aby nejaké veci pútali našu pozornosť viac ako Boh, alebo keď radosť
a pokoj hľadáme vo veciach, ktoré Boh stvoril, a nie v ňom samom. Vtedy sa z týchto vecí stávajú naše modly.
)
Riešenie? Ozeáš hovorí ľudu celkom jednoducho: „Je čas hľadať Pána“ ((10,, 12).
ehaš na svoje
Hľadaj Pána vtedy, keď si uvedomíš, že sa viac spoliehaš
sily než na Božiu milosť. Hľadaj Pána vtedy, keď si organizuješ
daj Pána
čas tak, aby si mal viac voľna na úkor modlitby. Hľadaj
ďom, a nevtedy, keď zistíš, že čosi robíš preto, aby si sa páčil ľuďom,
staráš sa, čo si o tom myslí Boh. Hľadaj Pána aj vtedy, keď cítiš
pokušenie uprednostniť kariéru pred rodinou.
taj sa ho:
Využi pôstny čas. Venuj dnes čas hľadaniu Pána. Spýtaj
„Čo uprednostňujem pred tebou? Čo mám robiť, aby si bol u mňa
vždy na prvom mieste iba ty?“ Pýtaj sa pravidelne a vytrvalo
niknúť, aby
a Boh ti otvorí oči a srdce. Ukáže ti, aké kroky máš podniknúť,
si zboril modly svojho života a postavil Boha na prvé miesto. Skús
sa v nasledujúcich dňoch viac modliť, pravidelnejšie prijímať sviajej farnosti.
tosti, častejšie obdaruj chudobného alebo prispej svojej
Toto je čas prebúdzania a obnovy.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Miesto návratu

k Bohu

Rozhovor s pátrom
Miljenkom Štekom

Je pre nás veľkou cťou, že nám provinciál Dr. Miljenko Šteko, ktorý je známy
mnohým našim čitateľom, poskytol veľmi osobný rozhovor. Páter Miljenko Šteko študoval teológiu v Záhrebe a Bologni a štúdiá ukončil doktorátom z teológie
spirituality na Pápežskom teologickom inštitúte Teresianum v Ríme. Bol dlhoročným kaplánom v Medžugorí a potom vedúcim Informačného centra MIR, až
kým nebol v roku 2013 menovaný za provinciála františkánskej provincie v Hercegovine. Pre svoju predvídavosť, ľudskosť a teologickú hĺbku bol tiež zvolený
za prezidenta UFME (Unio fratrum minorum Europae).
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Milý páter Miljenko, povedzte
nám o úlohe vašej provincie
v pastorácii obyvateľov Hercegoviny?
Keď vezmeme do úvahy historický
kontext, tak ťažko kdekoľvek na svete nájdeme františkánsku komunitu, ktorá je spolu s národom, geografickým regiónom, so všetkými
oblasťami histórie, života a geografie tak zrastená, ako je táto Provincia Hercegovina. Podľa historických
prameňov sú tu františkáni prítomní
už viac ako sedem storočí. Dnes je
približne polovica z nás v Hercegovine a druhá polovica je rozptýlená na
troch kontinentoch – v Európe, Amerike a Afrike. Naša pastoračná pôsobnosť zahŕňa nezvyčajné metódy
práce vo farnostiach, prácu s mnohými mladými františkánmi (FRAMA), s františkánskym svetským rádom (FSR), so skupinami miništrantov, modlitbových skupín, speváckymi zbormi a tiež s vyučovaním náboženstva vo farnostiach a v školách.
Sú tu tiež mnohé kultúrne podujatia
a inštitúcie.
Ako vnímate pastoráciu provincie v Medžugorí?
Z toho, čo som vo všeobecnosti povedal o našej duchovnej správe, je
nemožné nespomenúť odhodlanie,
ťarchu a obetu mnohých bratov, ktorí pôsobili a pôsobia vo farnosti
Medžugorie. Oni a mnohí ďalší pomohli a prispeli k tomu, aby sa zviditeľnili milosť a milosrdenstvo Boha

na tomto mieste, a to najmä prostredníctvom sviatosti pokánia.
Napriek všetkým nedostatkom –
v nádeji, že týmito slovami neopustím čnosť pokory – môžem povedať,
že sme ako františkáni v Medžugorí
zanechali rozpoznateľnú pastoračnú stopu a nádherné svedectvo, za
čo nám mnohí pútnici často ďakujú.
V septembri 2020 sa uskutočnila slávnostná inaugurácia Dr.
Petara Paliča v Mostare. Aká je
spolupráca s novým biskupom?
Biskup Petar Palič nie je nový v biskupskej službe, pretože už má skúsenosť ako diecézny biskup v diecéze Hvar v Chorvátsku. Ale tu je nový,
naším biskupom je iba pár mesiacov. Moje posolstvo na začiatku
jeho služby bolo posolstvom o bratskej otvorenosti. Posolstvo ochoty
spolupracovať v službe pri plnom
rešpektovaní všetkého, čo sa týka
Boha, Cirkvi a ľudu. Po tejto krátkej
skúsenosti môžem povedať, že biskup je veľmi ústretový a otvorený.
Môžete si všimnúť, že prednáša
dobre pripravené, jazykovo krásne
a teologicky vhodné prednášky
a kázne. Aj pri stretnutiach je srdečný. Veľmi dúfam, že jeho pastoračná
práca bude veľkým prínosom pre
cirkev v Hercegovine.
Ako spolupracujete s pápežským vyslancom arcibiskupom
Henrykom Hoserom pre ďalší
pastoračný rozvoj v Medžugorí?
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Arcibiskup Hoser je človek, ktorého objavilo, je ovocím hľadania pútnije ťažké opísať niekoľkými slovami. kov, ktorí chceli zostať v kontakte
Počas týchto takmer ôsmich desať- s Medžugorím. Keď vám poviem, že
ročí svojho života nazbieral neuveri- nočný modlitbový program prostredteľné ľudské, pracovné a cirkevné níctvom zariadení, ktoré sú kontroinformačným
centrom,
skúsenosti. Ešte predtým ako prišiel lované
v tomto roku dosiahol až
do Medžugoria, vykonátakmer 4 milióny – 4 mival veľa zodpovedných
„V Medžugorí
lióny rôznych IP adries,
služieb a úloh. Prostredviete, čo to znamená.
níctvom dekrétu Svätej
sa každý modlí
stolice mu ako arcibisku- vo svojom jazyku Niekoľkokrát v tomto
roku si museli dokúpiť
povi v Medžugorí prináa všetci si
dodatočné servery. To
ležia kompetencie a prározumieme.“
hovorí najlepšie za Meva. Na druhej strane
džugorie. Je to vlastne
fakt, že bol rehoľníkom
a aj misionárom, zanecháva v ňom nádherný príbeh našej doby. Sposkutočne peknú stopu evanjeliovej vednica sveta sa teraz v tejto panskromnosti. Arcibiskup Hoser má vý- démii stala oázou modlitby vo virraznú mariánsku zbožnosť a zdá sa, tuálnom svete. Kardinál Christoph
že spolu s Medžugorím nejako vy- Schönborn raz povedal, že by rád
rástol. Môžem len povedať, že som videl tento „strom“ (Medžugorie),
vďačný pápežovi Františkovi za to, z ktorého videl toľko ovocia po ceže poslal arcibiskupa Hosera do lom svete. A my, ktorí stojíme pri
Medžugoria, a že je to milosť spolu- tomto strome, si jednoducho uvedomujeme, že tento strom je oveľa
pracovať s takýmto človekom.
úrodnejší, ako sa na prvý pohľad
Roky ste pracovali v Medžugorí zdá. Všetko smeruje k biblickej múdako kaplán a riaditeľ Informač- rosti, že Božie cesty sú vysoko nad
ného centra MIR. Ako sa vyvíja- našimi cestami a jeho myšlienky sú
lo Informačné centrum MIR nad našimi. Na záver môžem povea koľko poslucháčov a čitateľov dať, že informačné centrum sa neustále snažilo pravdivo sprostredkotáto organizácia oslovuje?
Od začiatku mojej služby mi bolo vať všetko, čo sa deje v Medžugorí,
jasné, že nesmiem byť domýšľavý a tak slúžiť pútnikom rôznych jazyv oblasti, ktorá nie je primárne moja. kov. A ešte jedna vec: čím sme bližTakže som väčšinu z toho prenechal šie k tomuto javu, tým väčšia je
iným odborníkom a profesionálom, naša zodpovednosť. To od nás žiada
aj keď som bol formálne riaditeľom. dobrý Boh, nebeská Matka Mária,
Všetko, čo sa v informačnom centre Cirkev a každý pútnik.
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Božia Matka volá znova a znova k modlitbe. Ako sa to snažíte
ako kňaz odovzdať ďalej?
Tu musím o modlitbe porozprávať
trochu podrobnejšie. To, čo som sa
naučil v teológii, je postoj, že každý
náš rozhovor s Bohom by mal byť
v jeho najhlbšom jadre modlitbou.
Preto aj naše ľudské hľadanie blízkosti Boha nesie črty modlitby. Tak
to bolo počas celej histórie spásy.
Ďalšia a úplne nová dimenzia modlitby sa uskutočnila na Turíce, keď
sa z Ducha Svätého zrodila Cirkev.
Presvätá Panna Mária bola
uprostred tohto modliaceho sa spoločenstva, ktoré sa po príchode Ducha Svätého stalo Cirkvou. Modliť
sa a ctiť si Máriu tiež znamená uznať
jej historické a zachraňujúce poslanie pre každého z nás v Cirkvi,
v Kristovom tele. Najsvätejšia Panna Mária je našou orodovníčkou.
Ona sama nás materinsky volá
k modlitbe. Pozýva nás, aby sme dôverovali jej príhovoru. A ona pripomína tak často srdce: „Modlite sa srdcom!“ Nakoniec musí modlitba vychádzať aj zo srdca. A pokiaľ ide
o odovzdávanie iným, rád by som
povedal toto: Každá z našich skutočných modlitieb je modlitbou v Duchu Svätom. To znamená, že ju nemôžeme uzavrieť do úzkych hraníc.
Duch Svätý nás otvára v modlitbe
pre ďalšie rozmery živého vzťahu
medzi Bohom a ľuďmi a potom tiež
medzi ľuďmi navzájom. Túto šírku
modlitby, tento katolicizmus v jeho

najkrajšej forme som zažil v Medžugorí. Každý sa modlí vo svojom vlastnom jazyku a všetci si rozumieme.
Veľmi osobná otázka: vždy ste
verili v pravosť zjavení? Mali ste
12 rokov, keď sa začali zjavenia.
Kedy ste prvýkrát počuli
o Medžugorí?
Áno. V júni 1981 som mal jedenásť a pol roka. Myslím, že prvýkrát
som sem prišiel v júli 1981. Rodičia
ma zobrali so sebou. Pamätám si na
veľký dav ľudí, na modlitby a na ticho počas zjavenia. Mal som dojem,
že všetci prítomní veria. Prišli sme
s vierou v pravosť zjavení. Správa
o zjaveniach nám znela pravdivo od
prvého dňa. Ako dieťa som niekoľkokrát pešo putoval do Medžugoria,
ktoré je vzdialené asi sedemdesiat
kilometrov od miesta, kde som sa
narodil. Odvtedy zostalo moje presvedčenie rovnaké.
Prečo ste sa stali kňazom? Neabsolvovali ste predtým technické štúdium?
Môj zosnulý otec, ktorý pracoval
v Nemecku, tam mal vlastnú firmu
a chcel, aby som si vybral elektrotechnický odbor. V 80. rokoch 20.
storočia prišli prvé farebné televízory a on veril, že budúcnosť spočíva
vo firmách podnikajúcich v elektronike, ktoré tieto zariadenia kúpia
a opravia. Nebol to však len nápad.
Postavil mi tiež dom s plánovanými
pracovnými priestormi. A potom do-
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šlo k môjmu povolaniu. Pre všetkých
okolo mňa takmer nečakané, ale
pre mňa veľmi očakávané. Dnes
mám dojem, že to bolo od začiatku
zasadené do mojej duše. A vo svojom povolaní som šťastný.
Koľko povolaní máte vo vašej
provincii? Koľko kandidátov na
kňazstvo máte vo vašom seminári?
V posledných rokoch to bolo okolo
päťdesiat mladých bratov. To je skutočne veľké číslo. V našom noviciáte
v Humci je teraz desať mladých mužov. Tohto roku je to františkánsky
noviciát s najväčším počtom členov
v Európe. Sme šťastní a veľmi vďační Bohu, že máme toľko kandidátov.
Každé duchovné povolanie je predovšetkým Božím dielom, Božím darom konkrétnej osobe pre iných ľudí.
Som si istý, že veľa z nich bude raz
pracovať v Medžugorí a bude k dispozícii pútnikom.
Čo by ste chceli odkázať pútnikom, ktorí nemôžu prísť do
Medžugoria kvôli pandémii korony?

Poviem vám niečo poetické. Chorvátsky spisovateľ Ivan Aralica napísal román „Cesta bez spánku“. Opisuje veľkú migráciu obyvateľov
z Ramy do Splitu v dôsledku veľkej
tureckej okupácie na konci 17. storočia. Pred útekom a odchodom sa
dohodli na tom, že ľudia zapália svoje domy a mnísi kostoly a kláštory.
Človek by si mal zobrať so sebou to
najnutnejšie v jednom batôžku a vydať sa na neistú cestu. A tak sa aj
stalo. Keď už všetko horelo, došlo
k udalosti so zázračným obrazom
Božej Matky. Vzali ho so sebou
a niesol ho františkán páter Stjepan. Pozrel sa na obraz Božej Matky
a jej oči sa pozreli na zem. Spýtal sa
Božej Matky: „Najčistejšia, pozri,
kam nás vedú a kam nás ženú.“ Ale
ona pokrútila hlavou a zašepkala:
„Nepotrebujem sa pozerať, viem
o tom všetkom.“ Teraz by som chcel
ešte dodať: Božia Matka, Kráľovná
pokoja, teraz všetko vie a všetko
vidí! Sprevádza nás a bdie nad
nami, nech sme kdekoľvek. Desaťročia úžasným spôsobom hovorila
cez Medžugorie do celého sveta.
A my sa môžeme, v uvedomení si jej
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materinskej ochrany, kdekoľvek, kedykoľvek a v každom čase k nej
modliť.
Ako je možné zažiť Medžugorie
aj doma?
Božia Matka nás často upozorňuje
na skutočnosť, že všetko pozemské
je dočasné. Aj tento boj s vírusom.
Na tejto zemi nie je nič trvalé, nemôžeme si vziať so sebou ani domy, ani
peniaze, ani autá, mestá, dediny,
štáty, plány a predstavy. Je pochabé
spoliehať sa na niečo pominuteľné.
Človek musí hľadať niečo trvalé, neporušiteľné, nesmrteľné, večné.
Existuje život duše, ktorý nemá koniec, ktorému nemôže smrť zavrieť
oči, ale pokračuje vo večnosti. Preto
musí byť starostlivosť o večný život
prioritou, ak má byť človek úplne
šťastný a naplnený. K tomu nás pozýva Božia Matka. Preto by som mohol na predchádzajúcu otázku odpovedať inou otázkou: „Čo sme si zobrali so sebou z Medžugoria?“ Existuje jednoduchá odpoveď: ruženec.
Verím, že každý pútnik si so sebou
vzal ruženec. Jeden desiatok sa dá
vždy modliť, potom zas druhý a po-

tom ešte jeden. Keď je človek doma
sám alebo s ostatnými v rodine, keď
šoféruje, či je v parku alebo keď je
vonku na prechádzke. Rozprávajte
sa s Bohom cez modlitbu ruženca!
Stačí vám aj vašich desať prstov alebo päť na jednej ruke. Prostredníctvom médií môžete byť každý večer
spojení s Medžugorím v modlitbe.
V roku 2020 bolo 20. výročie od
smrti pátra Slavka. Môžete nám
porozprávať o vašich skúsenostiach s pátrom Slavkom?
Páter Slavko bol v rokoch
1989/90 môj učiteľ a pedagóg
v noviciáte v Humci. Počas mojich
prvých rokov vo františkánskom
kláštore som bol s ním veľmi spojený. Ráno nás učil a prednášal nám,
potom cestoval do Medžugoria. Vrátil sa neskoro v noci, keď sa skončil
modlitbový program. Je veľa príhod,
na ktoré si spomínam. Ale spomeniem jednu udalosť, ktorá pre mňa
veľa znamená. Páter Slavko navrhol, aby sme každý piatok o štvrtej
ráno chodili na Križevac. Modlil sa
na začiatku a na záver, nám prenechal modlitby a rozjímania na jed-

notlivých zastaveniach. Na Križevac
sme chodili každý piatok bez ohľadu na poveternostné podmienky.
Okrem niekoľkých osobných rozhovorov, ktoré by som si rád ponechal
pre seba, boli to osobitné perly môjho duchovného dozrievania po boku
pátra Slavka.
Čo si želáte do nového roku
2021? Pre seba, pre Medžugorie
a pre svet?
Pre každého kňaza neexistuje lepší pocit, ako keď príde domov unavený zo spovedania. To sa stalo
všetkým kňazom v Medžugorí. To je
moje želanie pre Medžugorie a jeho
spovedníkov a pútnikov v roku
2021. Prečo? Sviatosť zmierenia je
výslovným a základným znakom živej viery. Je to okamih, ktorý vás vyvedie z kolobehu života, keď ste
unavení z každodenného bezcieľneho krúženia dokola a ktorý vás vráti
späť k sebe. Moment, v ktorom
duša vstúpi do tela a usadí sa v srdci a v mysli a vaše zameranie na
seba sa vytratí. Je to čas, keď hovorím sebe a Bohu pred kňazom všetko, čím som zničil mňa samého,
ublížil iným, stratil krásu milosti.
Doba, v ktorej sa práve nachádzame, je dobou odcudzenia a odľudštenia. Oberá ľudí o poslednú mieru
dôstojnosti. Tento svet potrebuje
Medžugorie, ktoré sa stalo svetovou
spovednicou. Chcem, aby sa svet pri
príležitosti veľkého 40. výročia Medžugoria vrátil k tomuto stratenému
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obrazu a podobe jeho Stvoriteľa predovšetkým prostredníctvom svätých
sviatostí.

a povzbudzujem vás, aby ste nestratili silu pre novú evanjelizáciu, pre
boj za ľudské duše, ku ktorým nás
volá aj Božia Matka.

Čo by ste chceli odkázať našim
čitateľom na záver?
Milý páter Miljenko, veľmi pekDoba, v ktorej žijeme, je časom ne vám ďakujem za rozhovor!
veľkého odpadnutia od Boha
Musím sa priznať, že sa nedostáa Cirkvi. Verím, že najvam k čítaniu všetkémä vy, drahí čitatelia
ho, čo by som chcel
„Svet potrebuje
a čitateľky, to veľmi
a mal. Ale vždy si poMedžugorie!“
dobre poznáte a cítite.
zriem váš časopis, lisNeviem, či ste si všimli,
tujem si v ňom a pozorže mnoho z tých, ktorí sa nazývajú ne si prečítam dôležité veci. Som
kresťanmi, vôbec neverí v osobné nadšený vašou snahou, ktorú preuvzkriesenie. Alebo ako mnohí z tých, kazujete. Vaša námaha určite prináktorí hovoria, že veria v Boha, žijú ša dobré ovocie. Ďakujem za všettak, akoby Boh neexistoval. Mnoho ko, čo robíte! Prajem vám vytrvalosť
z vás pútnikov do Medžugoria bolo a predovšetkým príhovor našej nesvedkom toho, ako sa Medžugorie beskej Matky, Kráľovnej pokoja!
stalo miesto návratu k Bohu. Chcel Nech je jej krása vzorom pre nás
by som sa poďakovať každému všetkých! Zverujem sa do vašich
z vás za to, že ste pomohli ostatným modlitieb.
prísť do Medžugoria a že ste im svoRozhovor pre Modlitbovú akciu
jím životom išli príkladom. Prosím
viedol Dr. Maximilian Domej.

Ruženec
Modlitba posvätného ruženca je modlitbou, ktorú veľmi často odporúča Matka
Božia. Veľakrát sme dostali otázku, či môžeme zabezpečiť nielen knižku o modlitbe
ruženca, ale aj samotný ruženec. Podarilo
sa nám ich zabezpečiť a ponúkame vám
posvätený drevený ruženec s nápisom
MEDJUGORJE. Odporúčaný dobrovoľný
príspevok je 1,10 eura.
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Mostarský biskup Petar Palič n
Nový biskup bosniansko-hercegovinskej diecézy Mostar-Duvno a apoštolský administrátor diecézy Trebinje-Mrkan a Hvar Mons. Dr. Petar Palič
navštívil 8. decembra 2020 farnosť v Medžugorí.
Apoštolský vizitátor farnosti Medžugorie arcibiskup
Henryk Hoser mu pri tejto príležitosti venoval nasledujúci príhovor:

Príspevok od pátra
Ignaza Domeja

„Medžugorie ako farnosť so svojím pastoračným
a charitatívnym pôsobením je so všetkými svojimi
kňazmi, rehoľníčkami, rehoľníkmi, ako aj s veriacim spoločenstvom súčasťou diecézy. Možno povedať, že Medžugorie je
najznámejšia farnosť na svete, ktorá priťahuje množstvo pútnikov zo
všetkých kontinentov, zblízka i zďaleka. Osoba biskupa symbolizuje spoločenstvo, jednotu a vieru, jednotu nielen v rámci diecézy ale aj univerzálnej Cirkvi. Preto sa teším, že vás tu v mene všetkých môžem dnes
privítať a že sa môžeme spoločne pomodliť na vaše úmysly. Srdečne vás
vítame!“
Biskup Petar Palič sa apoštolskému vizitátorovi Henrykovi Hoserovi poďakoval za pozvanie i za to, že mohol v Medžugorí na
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sláviť Eucharistiu.
Na začiatku kázne pridal aj niekoľko objasňujúcich slov k svojmu príchodu: „Môj príchod do Medžugoria
je príchodom biskupa, pastiera do
farnosti, ktorá patrí k diecéze, ktorá mi bola zverená, bez ohľadu na to,
že táto farnosť je v súčasnosti v jurisdikcii
apoštolského vizitátora. Túto návštevu,
ako aj každú inú,
je však potrebné
chápať v súlade
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č na návšteve Medžugoria
s ustanoveniami pápeža Františka, ktoré boli zverejnené 12. mája 2019,
t. j. že sa nemá interpretovať ako uznanie známych udalostí v Medžugorí, lebo sú stále predmetom skúmania Cirkvi.“
Vychádzajúc z tajomstva sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, vyslovil biskup myšlienku, že v tento deň „by mal pohľad všetkých
veriacich smerovať k Bohu“. Boh si vybral Máriu. Jej vyvolenie bolo
v „pláne Božej lásky“. „V Márii oslavuje Cirkev začiatok spásy a lepšieho
sveta. S Máriou velebíme lásku nášho Boha, ktorý vždy urobí prvý krok
a odovzdáva sa nám bez toho, aby sme mali na tom zásluhu.“
Potom sa biskup Palič zameral na prvé čítanie (Gn 3, 9-15. 20) a hovoril o realite hriechu, pre ktorý sa veriaci vzďaľujú od Boha, od svojich
blížnych i od seba samých. Hriech človeka odďaľuje od jeho skutočnej
identity ako Božieho stvorenia. Ďalším následkom hriechu je strach. „Ak
človek nežije v prítomnosti Boha, potom má strach.“ Odvracia sa od
Boha a jeho srdce ostáva uzavreté pred dotykom milosti.
„Pandémia, ktorá nás postihla, nám pripomína, že každý z nás sa môže
nakaziť koronavírusom a tiež môže infikovať ostatných. Viera nám
podobným spôsobom hovorí o nákazlivosti hriechmi: Všetci sme
uväznení v dejinách hriechu a viny, kde sa čoraz viacej dostávame vlastnými chybami. Každý deň pociťujeme, že nám vlastné sily
nestačia na to, aby sme sa vyslobodili zo siete hriechov.“
Hriech je príčinou toho, prečo
ľudia žijú so zlomeným srdcom
v narušenom svete. „Hriech
ničí manželstvá a priateľstvá,
krehkú detskú dušu, berie práva chudobným, ničí svedomie
a ženie ľudí k nadmernej
chamtivosti. Ak nazrieme do
histórie, dospejeme k záveru, že hlavným problé-
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mom tohto sveta nie je vzdelávanie, politický systém či forma hospodárenia. Problémom je naopak hlboká duševná kríza, ktorú nemôžeme
prekonať bez skutočnej zmeny vo svojom živote, bez pokánia a úprimnej
duchovnej obnovy.“
Pri pohľade na Máriin život biskup povedal, že čítanie z knihy Genezis
má dôležitý antropologický význam, ktorý
nemôžeme prehliadať. Zdôraznil: „Adam
„V Márii slávi
a Eva, naši prarodičia, sa schovávajú,
Cirkev počiatok
keď ich Boh volá. Mária je však tu. Tu som!
Nebojí sa ukázať vykúpenia a začiatok Bohu svoju krehkosť
lepšieho sveta.“
a strach. Adam a Eva
sa navzájom obviňujú
namiesto toho, aby
prevzali za seba zodpovednosť. Mária s pokorou prijíma Boží návrh, aj keď sa zľakne. Adam
a Eva sa snažia konkurovať Bohu. Prijímajú ponuku pokušiteľa, zvodcu,
ktorý rozdeľuje a sľubuje im, že budú ako Boh. Naproti tomu Mária sa
javí ako služobnica Pána: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova.“ (Lk 1, 38). Tieto Máriine slová nám ukazujú Máriinu odvahu: keď povie svoje áno zvestovaniu až po tragické, ale nie beznádejné
áno pod krížom svojho Syna Ježiša Krista.“
„Keď pozorujeme Nepoškvrnenú, vidíme jej silu, rozhodnosť, pevnosť,
jej odvahu a počujeme v sebe otázku: Kto ma viacej priťahuje? Adam so
svojím strachom a svojím schovávaním sa, alebo Mária so svojím svätým nepokojom a jej odpoveďou: Tu som? Adam, ktorý chce preniesť
zodpovednosť na Evu, alebo Mária, ktorá preberá zodpovednosť za materstvo? Adam, ktorý v Eve nerozpoznáva dar, alebo Mária, ktorá súhlasí
so životom založeným na Božom slove?“
Na záver kázne biskup povedal: „Máriin príbeh je mojím a tvojím príbehom. Anjel Pána bol znovu vyslaný do vášho domu a hovorí vám: Tešte
sa, ste plní milosti! Boh je vo vás a napĺňa váš život svojím životom!“
Na záver svätej omše sa farár páter Marinko Šakota poďakoval biskupovi Petarovi Paličovi za jeho návštevu a daroval mu umelecký obraz
a kvety.
Bola to prvá návšteva biskupa Paliča vo farnosti Medžugorie, odkedy
bol 14. septembra 2020 vymenovaný za biskupa diecézy Mostar-Duvno
a administrátora diecézy Trebinje-Mrkan. ☐
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Ročné zjavenie

Jakovovi Čolovi
Pri poslednom dennom zjavení 12. septembra 1998
povedala Matka Božia Jakovovi Čolovi, že sa mu bude
i naďalej zjavovať raz ročne a to na Vianoce 25. decembra.
Toto prisľúbenie dodržala Matka Božia každý rok a zjavila sa aj 25. decembra
2020. Odovzdala mu nasledujúce posolstvo:

„Drahé deti, aj dnes je Ježiš tu pri vás, aj vtedy, keď si myslíte, že ste
sami a že sa vytratilo svetlo z vášho života. On je tu a nikdy vás neopustil, ani sa od vás nevzdialil. Svetlo jeho narodenia osvecuje tento svet
i váš život. Jeho Srdce je pre vás vždy otvorené, aby prijal každé vaše
utrpenie, každú skúšku, strach i potrebu. Jeho ruky sú k vám vystreté,
aby vás objal ako otec a povedal vám, ako veľmi ste pre neho dôležití,
ako vás miluje a stará sa o svoje deti. Deti, je vaše srdce otvorené pre
Ježiša? Odovzdali ste úplne svoj život do jeho rúk? Prijali ste Ježiša ako
svojho otca, na ktorého sa môžete vždy obrátiť a v ňom nájsť útechu aj
všetko, čo potrebujete, aby ste žili pravú vieru? Preto, deti moje, odovzdajte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby zavládol vo vašich životoch.
Len tak budete môcť prijať prítomnosť a postaviť sa proti svetu, v ktorom dnes žijete. S Ježišom sa vytráca všetok strach, utrpenie i bolesť,
pretože vaše srdce prijíma jeho vôľu a všetko to, čo príde do vášho života. Ježiš vám dá vieru, aby ste všetko prijali a nič vás od neho nevzdiali. On vás pevne drží za ruku a nedovolí, aby ste sa vzdialili a stratili v ťažkých chvíľach, pretože on sa stal Pánom vášho života. Žehnám
vás svojím materinským požehnaním.“

Rozhovor s vizionárom
Ivanom Dragičevičom

Prežívať vieru v modlitbových skupinách
Keď sa v roku 1981 začali zjavenia v Medžugorí, jedným z prvých posolstiev Panny Márie bolo: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ Vizionár
Ivan Dragičevič prijal toto pozvanie k modlitbe a už v roku 1982 založil
modlitbové spoločenstvo. V rozhovore z 24. júna 2020 rozpráva o začiatkoch svojej modlitbovej skupiny a o vzniku Modrého kríža na úpätí Vrchu
zjavenia. Dnes žije Ivan so svojou rodinou v Bostone (USA), kde je tiež
členom jednej veľmi aktívnej modlitbovej skupiny. Jeho slová nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa sami pripojili k modlitbovej skupine a objavili spoločnú modlitbu ako hodnotnú súčasť duchovného života.
Panna Mária si každého vizionára vybrala osobitným spôsobom.
Tak si vybrala aj teba, aby tvojím
prostredníctvom vznikla modlitbová skupina na Vrchu zjavenia.
Porozprávaj nám niečo o tejto
modlitbovej skupine.

Je to pravda: My šiesti vizionári sme
každý iný. Sme rozdielni a Panna Mária si nás takto vybrala. Zo začiatku,
keď sme mávali strach, sme sa vždy
modlievali. Stretávali sme sa pri kamenných múroch pri domoch a spoločne sme sa modlili. Tak potom
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vznikla myšlienka, že sa budeme pravidelne stretávať. A to je aj začiatok
modlitbovej skupiny.
Miesto, na ktorom ste sa stretávali, bol Modrý kríž. Ako k tomu
došlo?
V roku 1981 sme žili v strachu pred
políciou a pred všetkým, čo sa vtedy
dialo. Navrhol som, aby sme sa začali stretávať a spoločne modliť,
na modlitbu sme sa schádzali na poliach. Potom sme boli na mieste, kde
teraz stojí Modrý kríž. Išlo o skryté
miesto, aby nás tam polícia nevypátrala a nezatkla. Tak sme sa tam
modlili po prvýkrát. Boli sme malá
skupina, pár chlapcov a dievčat. To je
prvý Modrý kríž. Miesto, kde sme sa
stretli po prvýkrát, je označené vyrytým dátumom na kameni: „04. 07.
1982“. Vtedy bola založená modlitbová skupina a odvtedy sme sa na tomto mieste stretávali a modlili sa. Tam
aj každý rok oslavujeme výročie vzniku modlitbovej skupiny. V prvých rokoch sme miesto na modlitbu kvôli
situácii, aká vtedy bola, často menili,
ale takto pôvodne vznikol Modrý kríž.
Prečo sa to volá Modrý kríž?
Zosnulý Nedjo, Vickin švagor, a ja
sme spoločne pracovali na tom, aby
sme toto miesto označili. Spravili
sme jednoduchý drevený kríž a postavili sme ho. Potom sme zistili, že
ho musíme natrieť, aby sme ho
ochránili pred dažďom, búrkami a ostatnými vplyvmi počasia. Vtedy môj

otec maľoval doma plot a ostalo mu
trochu modrej farby. Spýtal som sa
ho: „Môžem si zobrať zvyšok tej farby? Potrebovali by sme ju.“ A on nám
to dovolil. Išli sme a namaľovali sme
kríž modrou farbou. Tak potom vzniklo pomenovanie Modrý kríž. Mnohí
v knihách napísali, že pomenovanie
Modrý kríž vzniklo kvôli tomu, že polícia mala vtedy modré autá a ďalšie
podobné historky, pravým dôvodom
však bola farba od môjho otca.
Ako vznikla modlitbová skupina?
V prvých rokoch sa počas našich
stretnutí neudiali žiadne zjavenia, len
sme sa modlili. Neskôr nás chcela
Panna Mária viesť sama. Počas prvých siedmich rokov sme sa stretávali vždy v pondelok, v stredu a v piatok
a od roku 1988 vždy v pondelok
a v piatok. Niekedy sú tieto stretnutia
pre všetkých, to znamená, že sa ich
môžu zúčastniť všetci ľudia, ale niekedy sú uzavreté. Vtedy sa stretávame len medzi sebou a modlíme sa tu
u mňa v kaplnke. Pripravujeme sa
vždy určitým spôsobom, nielen prostredníctvom ruženca, ktorý sa modlíme na Vrchu zjavenia, a pri ktorom
medzi desiatkami spievame, ale aj
čítaním a rozjímaním v kaplnke. Čítame Sväté písmo a konáme tak, ako
to od nás žiada Panna Mária. Taký
bol začiatok. Podľa nášho vzoru bolo
potom na celom svete založených
veľa modlitbových skupín. Už 15 rokov mám modlitbovú skupinu spolu
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s ďalšími 28 manželskými pármi aj bom, chcú ho podať ľuďom, členom
v Amerike. Stretávame sa každú prvú modlitbovej skupiny tak, ako ho ponedeľu v mesiaci a modlíme sa spolu chopili oni. Ja to poviem tak, ako som
celkovo 6 hodín vrátane svätej omše, tomu, čo chce Matka Božia, porozuktorej sa zúčastňujú štyria kňazi. Je mel ja. Kňaz je však tým, ktorý môže
to výnimočné. Odkez posolstva dávať
„Pane, buď tvoja vôľa,
dy som sa oženil, túa interpretovať viac.
žil som pokračovať daj nám všetko v pravý čas.“ Vždy hovorím, že
v modlitbových skuvšetky modlitbové
pinách. Keď nie som s mojou modlit- skupiny, ktoré v dnešnej dobe na svebovou skupinou v Medžugorí, chcem te sú, musia byť žijúcou kaplnkou,
pokračovať tam, kde žijem, s ľuďmi, spoločenstvom ľudí, ktorí sa modlia,
ktorí majú vôľu a túžbu zúčastňovať túžia po pravde a láske a mali by byť
sa na spoločnej modlitbe. Je to teda nositeľmi tejto lásky k druhým.
nové ovocie, nová potrava pre nás
všetkých.
Ako môžeme v dnešnom svete
šíriť posolstvá Božej Matky?
Máš veľa skúseností s tvojou
Matka Božia hovorí, že žiaden z nás
modlitbovou skupinou. Čo preto nemôže byť apoštolom, ak nežije poodporúčaš ostatným modlitbo- solstvá. Kto prežíva posolstvá, kto
vým spoločenstvám?
žije život lásky, ten môže byť apoštoVždy bolo mojím cieľom a prioritou, lom. Je veľmi dôležité, aby sme to poaby som túto zdravú zbožnosť, ktorú chopili. Svojím životom a konaním
nás Panna Mária učí a ktorú nám musíme poukázať na to, k čomu nás
dáva, mohol odovzdávať aj ďalším Ježiš a Mária povolávajú. Všetci túžimodlitbovým skupinám. Je veľmi dô- me po dokonalosti a svätosti, táto
ležité, aby mala každá modlitbová cesta je však dlhá a iste prináša aj
skupina svojho kňaza, ktorý ju bude veľa ťažkostí a krížov. Mali by sme ich
viesť. Matka Božia to odporúča. Preto však vždy vedieť rozoznať a vo všetnestačí, keď skupinu povediem ja kých situáciách prijať. Občas sme
ako laik. Nikdy som nechcel byť žiad- podrobení skúške, a tak Boh vidí, koľnym vodcom, preto sú v modlitbovej ko sme schopní prijať a uniesť. A keď
skupine vždy prítomní aj kňazi, aj to Pán vidí, potom povie: „Pozri, prijal
v Bostone pri manželských pároch. Je to“ – a človek získa ešte viacej dobra,
dôležité mať kňazov, ktorí nás vždy vyliatie Ducha Svätého a milosť potea v každej situácii privedú bližšie. Ak čú prúdom.
napríklad Panna Mária odovzdá modNesmieme mať strach pred krížom,
litbovej skupine nejaké posolstvo, po- lebo skrze kríž dostaneme trojnásobtom ho kňazi vysvetľujú svojím spôso- ne. My všetci, vrátane kňazov
Kameň s nápisom „04. 07. 1982“ vedľa Modrého kríža
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a pastierov, sa musíme otvoriť ešte
viac, aby sme vyšli von a prinášali ľuďom toto slovo, živé slovo, Kristovo
slovo. Stretávam veľa kňazov a mnohí z nich chcú radšej pracovať vo svojom úrade, a nie až tak medzi ľuďmi
vonku. Panna Mária ich však prosí,
aby pôsobili práve vonku medzi ľuďmi. Matka Božia si želá farnosti, nie
úrady. Farnosti, v ktorých sú a pôsobia kňazi viac spolu s ľuďmi. Toto je
Božia misia, ktorú si želá Božia Matka.
O čo nás prosí Božia Matka?
Prosí nás všetkých, aby sme v tomto
svete a v tomto živote vystúpili von,

vyšli zo svojich domov a zasiali semeno nového života a novej lásky. V jednom posolstve Panna Mária používa
ako príklad semeno, keď hovorí:
„Milé deti, ak semeno dopadne na
tvrdú zem, neprinesie žiadnu úrodu.“
Musíme teda najprv pripraviť pôdu.
Tá pôda je naše srdce. Musíme ho zorať a pohnojiť. Ale aj neskôr, keď semeno vyklíči, treba ho zalievať. To je
modlitba, láska.
Čo by si chcel na záver odkázať
našim čitateľom?
Musíme sa modliť, človek nemusí
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byť ani veľmi múdry, aby pochopil
túto jednoduchú odpoveď. Musíme
sa vrátiť späť k modlitbe, musíme
v modlitbe vytrvať. Modlitba nám
všetkým pomôže najviac, aby sme
spoznali, čo potrebujeme, čo od nás
Boh žiada, čo žiada Panna Mária.
Často ľuďom hovorím: Modlite sa
a vo svojich srdciach pocítite Božiu
odpoveď, Božie volanie, to, čo je pre
vás najlepšie. Avšak vytrvajte a nehovorte: „Modlím sa a modlím, ale nič
necítim.“ Musíte byť vytrvalí, Boh nedáva vtedy, keď to chcete vy, ale keď
to chce On. Dostanete, keď to On
bude chcieť, a nie, keď to chcete vy.
To je podstata. Na záver by som rád
povedal, že najlepšie je sledovať Božiu vôľu, Božiu lásku, byť otvorený,
rásť vo svätosti a o všetko, čo od
Boha a Božej Matky očakávame, pro-

siť slovami: „Pane, buď tvoja vôľa,
daj nám všetko v pravý čas, keď to ty
budeš chcieť dať.“
Chceli by sme ťa ešte poprosiť,
aby si všetkých, ktorí to budú čítať, dnes večer zveril Božej Matke, nech ich požehná.
Samozrejme, robím tak vždy. V mojich modlitbách a v spoločných modlitbách pred Pannou Máriou sa modlím za vás všetkých, za všetkých,
ktorí to budú čítať. Odovzdám Matke
Božej vaše túžby, ktoré nosíte v srdciach.
Ivan, veľmi pekne ti ďakujem za
rozhovor!
Pre Modlitbovú akciu viedol
rozhovor páter Ignaz Domej

Das Blaue Kreuz in Medjugorje
sowie der Stein
mit der Inschrift „04.07.1982“
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„Hľa, vystupujeme
do Jeruzalema“ (Mt 20, 18)
Keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta.
Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje Ježiš vo svojej
reči (porov. Mt 6, 1-18), umožňujú a vyjadrujú naše obrátenie.
Cesta chudoby a zriekania sa (pôst), láskyplná starostlivosť a záujem o zraneného človeka (almužna) a synovský dialóg s Otcom (modlitba) nám umožňujú konkrétne uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú lásku.
Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca k tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme stvorenia na jeho
obraz a podobu a že v ňom nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa postí, sa vďaka
dobrovoľne prijatej chudobe stáva chudobným s chudobnými, pričom „zhromažďuje“
bohatstvo lásky, ktorú prijal a o ktorú sa delí. Takto chápaný a praktizovaný pôst pomáha milovať Boha a blížneho, pretože, ako učí sv. Tomáš, láska je pohyb, ktorý upriamuje
pozornosť milujúceho na milovaného, pokladajúc ho za jedno so sebou samým (porov.
Fratelli tutti, 93).
Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre prijatie Boha do nášho života, aby sme mu umožnili „prebývať“ medzi nami (porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená oslobodiť náš život od
všetkého, čo ho ťaží, aj od presýtenosti informáciami – či už pravdivými alebo nepravdivými – a konzumnými produktmi, a otvoriť dvere nášho srdca tomu, kto k nám prichádza úplne chudobný, no zároveň „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu Synovi, Spasiteľovi.
Pôstne obdobie je však práve obdobím nádeje, keď obraciame zrak k trpezlivému
Bohu, ktorý sa neprestajne stará o svoje stvorenie, pokým my s ním často zle zaobchádzame (porov. Laudato si’, 32-33.43-44). Ide o nádej na zmierenie, ku ktorému nás
zápalisto vyzýva sv. Pavol: „Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Prijatie odpustenia vo
sviatosti zmierenia, ktoré je ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám umožňuje
šíriť odpustenie: keďže sme ho sami prijali, môžeme ho aj my ponúknuť, ak sme schopní žiť v pozornom dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre zranených útechou. Božie odpustenie nám – aj cez naše slová a skutky – umožní prežívať Veľkú noc v bratskom duchu.
Prežívať Pôstne obdobie v láske značí starať sa o tých, čo v dôsledku pandémie Covidu-19 trpia, sú opustení alebo ustráchaní. V situácii veľkej neistoty ohľadom zajtrajška
si spomeňme na slová, ktorými sa Boh obracia na svojho Služobníka: „Neboj sa, veď ťa
vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj“ (Iz 43, 1) a v láske ponúknime aj slová nádeje,
ktoré umožnia druhému pocítiť, že Boh ho miluje ako svoje dieťa.
Drahí bratia a sestry, každá etapa života je časom, aby sme verili, dúfali a milovali.
Táto výzva prežívať Pôstne obdobie ako cestu obrátenia, modlitby a delenia sa o naše
dobrá, nech nám v našej komunitnej i osobnej pamäti pomôže oživiť vieru pochádzajúcu od živého Krista, nádej roznecovanú dychom Ducha Svätého a lásku, ktorej nevyčerpateľným zdrojom je milosrdné Otcovo Srdce.
Mária, Matka Spasiteľa, verná pod krížom i v srdci Cirkvi, nech nám pomáha svojou
starostlivou prítomnosťou a nech nás na ceste k veľkonočnému svetlu sprevádza požehnanie Zmŕtvychvstalého.
(z Posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2021, zdroj: www.kbs.sk)

Arcibiskup Henryk Hoser (vľavo hore) a kardinál Philippe Barbarin (vp

rin (vpravo hore) na Silvestra 2020 vo farskom kostole v Medžugorí
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Silvester 2020 v Medžugorí
Tento rok bolo všetko trochu Správa od sestry
inak, ale jedno je isté – Boh je Kerstin Oswaldovej
s nami. Mohli ste to cítiť na Silvestra v Medžugorí. Kvôli koronavírusovej pandémii a s ňou
spojenému zákazu vychádzania sa tradičný silvestrovský
program začal o 20. hodine. Na modlitbovom programe sa
zúčastnilo veľa ľudí z Medžugoria a okolia, ale aj z Poľska
a ďalších krajín. Keď zbor a kapela začali pieseň „Venite adoremus“, ľudia v srdciach cítili radosť a ich srdcia sa k Pánovi obracali s veľkou vďačnosťou. Napriek tomuto ťažkému roku je dôležité dôverovať Bohu,
pretože všetko je v jeho rukách. Svätá omša sa začala o 21. hodine. Tento
rok prišiel do Medžugoria prvýkrát osobitný hosť z Francúzska emeritný arcibiskup z Lyonu kardinál Philippe Barbarin. Slávil svätú omšu spolu
s arcibiskupom Henrykom Hoserom, farárom Marinkom Šakotom a s ďalšími kňazmi.
Kardinál Barbarin sa v kázni prihovoril pútnikom slovami nádeje. Ubezpečil ich, že nový rok bude pre ľudí požehnaním. V liturgii sa Áronovo požehnanie číta na slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Toto požehnanie sa dostalo
do povedomia predovšetkým prostredníctvom svätého Františka. Vždy, keď
niekoho stretol, udelil mu toto požehnanie. Každý by mal byť požehnaním
a priať ho aj iným.

ÁRONOVO POŽEHNANIE
Pán hovoril Mojžišovi: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete
žehnať Izraelitov:
,Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!‘
Takto vložia moje meno na Izraelitov a ja ich požehnám.“ (Nm 6, 22-27)
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Ďalší dôraz kládol na Máriu, Matku Božiu. Evanjelium opísal obrazom, ako
pastieri vzrušene bežia do betlehemskej maštaľky, kľakajú si pred Dieťa
Ježiša a rozprávajú sa medzi sebou. Mária však mlčala a celý čas bola ticho.
V evanjeliu sa píše: „Mária všetko, čo sa stalo, uchovávala vo svojom srdci
a rozjímala o tom.“ (Lk 2, 51) Mária dôverovala Bohu, myslela na neho
a o všetkom premýšľala vo svojom srdci. Na záver svojej kázne kardinál
Philippe Barbarin upriamil pozornosť na svätého Jozefa. Pápež František
vyhlásil rok 2021, ktorý sa začal 8. decembra 2020, za rok tohto veľkého
svätca. Je zaujímavé, že o svätom Jozefovi nie je v Písme takmer nijaká
zmienka. Meno Jozef znamená v hebrejčine „pridať“, „nechať rásť“. Toto
meno o ňom hovorí veľa a odráža jeho život. Jozef bol spravodlivý. Venoval
sa výlučne službe Márii a malému Ježiškovi a bol milujúcim otcom a manželom. Za najdôležitejšie považoval to, aby sa z Ježiša stal dobrý a pokorný
človek.
Arcibiskup Henryk Hoser sa na konci svätej omše poďakoval kardinálovi
Philippovi Barbarinovi za to, že prišiel. Zdôraznil, aké dôležité je Medžugorie pre dnešok, pretože je miestom modlitby, uctievania a obrátenia. Tisíce
ľudí prichádzajú do Medžugoria a vo svojich životoch zažívajú dotyk s Božou
láskou. Každý rok sem vykoná púť viac ako 2,5 milióna ľudí, pretože túžia
po Bohu. Dúfa, že na budúci rok sa hranice znova otvoria, a všetkým zaželal
požehnaný rok 2021. ☐
Kardinál Philippe Barbarin udeľuje požehnanie
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Rozhovor s otcom biskupom
Dávidom Tencerom OFMCap

Spoľahnime
sa na
Koledníci s otcom biskupom Tencerom

Pána!

Otec biskup Dávid Tencer OFMCap pôsobí ako biskup v Reykjavíku
na Islande. Mnohí si ho pamätajú z jeho pôsobenia na viacerých
miestach na Slovensku, napríklad v Holíči, v Hriňovej a v Žiline,
odkiaľ bol poslaný na svoje misijné pôsobenie na Island. Požiadali
sme ho o krátky rozhovor pre náš časopis, ktorý nám poskytol vo
februári 2021.
Otec Dávid, už niekoľko rokov pôsobíte na Islande. Pre mnohých veriacich na Slovensku sa stala vaša
misia známou až vtedy, keď sme sa
dozvedeli o kostole, ktorý sa postavil v Hriňovej a preniesol k vám na
Island. Môžete nám o tom niečo povedať?
Pravdaže, a rád. Začalo sa to tým, že
sme mali túžbu a aj potrebu postaviť
nový kostol vo farnosti sv. Torlaka (to
bol islandský biskup – pozn.) v mestečku Reyðarfjörður, ale peniaze neboli.
A keďže sme dostali od dobrých ľudí do
daru drevo na zrubovú stavbu (a potom
oveľa viac), tak to bolo jasné a dobrá
vec sa podarila. Film o tom sa dá nájsť
aj na YouTube, stačí do vyhľadávača
vpísať Hriňovský kostolík na Islande alebo Wood Church from Hrinova in Ice-

land. Natočil ho kameraman a režisér
Ľubo Polák, a ten sa vo svojom remesle
vyzná.
Island nemá väčšinu obyvateľstva
katolíkov. Aký je rozdiel v pastorácii na Slovensku a na Islande?
To, že nás na Islande nie sú davy, má
aj svoje čaro. Napríklad že sa vo farnostiach viac-menej všetci dobre poznajú.
Kňazi si môžu dovoliť aj luxus osobnejšieho prístupu a pod. Keďže sme tu prítomní z mnohých národov, tak tie nacionálne tendencie ustupujú do úzadia
a dôraz sa kladie viac na vieru ako
takú.
Súčasný svet prechádza určitou
krízou viery. Akoby Cirkev hľadala
nové cesty ako priblížiť radostnú
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Drevený kostol z Hriňovej na Islande
zvesť evanjelia súčasnému človekovi. Podnetom na nový spôsob
evanjelizácie môže byť aj Medžugorie. Apoštolský vizitátor v Medžugorí arcibiskup Hoser sa vyjadril, že
Medžugorie predstavuje nový model evanjelizácie pre svet. Aký je
váš názor?
Vôbec si nemyslím, že svet prechádza
nejakou obzvlášť väčšou krízou viery,
skôr sa mení chápanie viery ako vyjadrenie osobného vzťahu s Pánom Bo-

hom. Začíname viac rozumieť, že to, že
starká boli veriaca, ešte neznamená, že
to automaticky prechádza aj na potomstvo. Ale tiež je pravda, že kde sa v rodine žije tradične náboženský život, tam
si to deti ľahšie osvoja aj ako osobný
životný štýl. A o Medžugorí si myslím, že
je to veľmi milé miesto, kde veľa ľudí
nachádza pokoj duše a povzbudenie do
budúcna.
Prehĺbenie osobnej viery v Boha
nie je možné bez toho, aby sme používali vhodné prostriedky. Modlitba je základom nášho vzťahu k Ježišovi a jeho Matke. Aká by mala
byť naša modlitba?
Keďže som aj kapucínom, tak samozrejme ponúknem niečo „z našej záhradky“. U nás sa už na začiatku formácie zdôrazňuje, že naša modlitba má
byť okrem iného afektívna, teda aj ci-
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Otec biskup s farníkmi
tom naplnená. V praxi to znamená, že
nie je dôležité len štúdium Svätého písma a logické zdôvodňovanie viery, ale
aj jej senzitívne prežívanie, ľudovo povedané, prežívanie nielen hlavou, ale aj
srdcom. A výsledkom je potom nielen
radosť z toho, že sme niečo pochopili,
ale šťastie z Božej blízkosti a z dôverného vzťahu s ním. A Panna Mária je toho
najlepším príkladom.
Mnohí sa v dnešnej dobe obávajú
budúcnosti, majú strach z pandémie, zo sociálnych konfliktov. Čo by
ste poradili týmto ľuďom?
Za mladi sme spievavali v našom mládežníckom spevokole na Novej Bani
pesničku Zlož svoju starosť na Pána –
a to bude asi aj tá rada. Spoľahnime sa
na neho a spoľahnime sa aj na tých,
ktorých nám dáva za predstavených.

Počúvajme Svätého Otca, počúvajme
svojich biskupov, modlime sa aj za štátnych predstaviteľov, odborníkov na
zdravotníctvo na to ustanovených a budeme mať spokojnejší život. Stále vyťahovať všelijaké konšpiračné teórie,
ktoré sa obyčajne začínajú slovami:
„... dobre, dobre, ale...“ – to nepomáha
nikomu, len to škodí spoločnej veci.
Otec biskup, čo by ste ešte chceli
odkázať našim čitateľom?
Žime, ako najlepšie vládzeme, a Pán
Boh ostatné doplní vo svojej dobrote
a múdrosti. Modlite sa aj vy za mňa a ja
požehnanie už aj prikladám .
Ďakujem vám za rozhovor!
Rozhovor pre MCM pripravil
Marián Kečkéš
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Spomienky na môjho brata

Príspevok od

pátra Slavka Barbariča

Soﬁje Soldovej

V septembri 2020 mal páter Ignaz Domej možnosť navštíviť Sofiu
Soldovú. V súčasnosti žije neďaleko Medžugoria a je rodnou sestrou zosnulého pátra Slavka Barbariča a svokrou vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej. Po zjaveniach vizionárky Mirjany
2. v mesiaci pri Modrom kríži nás vždy srdečne pozdravila a dala
nám pocítiť svoju spolupatričnosť. Čitateľom nášho časopisu
MEDJUGORJE s radosťou porozprávala o svojich skúsenostiach so
svojím bratom – pátrom Slavkom.
Rodina Barbaričovcov
Volám sa Sofia Soldová, moje dievčenské meno je Barbaričová. Som sestrou pátra Slavka Barbariča. Bolo nás šesť detí, traja bratia a tri sestry. Dvaja z nás šiestich ešte žijeme, a to môj starší brat Jozo a ja. Som z nás druhá
najstaršia a Slavko bol štvrtý. Slavko bol odo mňa o sedem rokov mladší.
Starala som sa o neho, ale nebolo to ľahké, pretože bol veľmi živý.
Bolo nás veľa v našej rozvetvenej rodine, pretože môj otec, ktorý mal šesť
detí a jeho brat, ktorý mal päť detí, žili spolu v jednom dome. Bolo nás teda
celkovo jedenásť detí. V roku 1956 sa naše dve rodiny rozišli. Môj otec
zomrel 11. novembra 1957 a my šiesti sme zostali s mamou. Vtedy boli iné
časy. Po materiálnej stránke sme boli chudobní, ale mali sme veľa lásky.

30 SPOMIENKA NA PÁTRA SLAVKA

Niekedy sme sedeli pred domom tri rodiny, modlili sme sa ruženec a spievali sme.
Malý Slavko chce byť kňazom
Keď Slavko chodil do školy, zostával u farára v Čerine, preto sa ho matka
často pýtala: „Slavko, kde si bol doteraz?“ Povedal: „Zastavil som sa u farára.“ Keď skončil školu, chcel sa stať kňazom. Matka ho chytila za ruku a odviedla za farárom do Čerina. Kňaz sa spýtal: „Luca, neprehovárala si dieťa,
aby sa stalo kňazom?“ Matka odpovedala: „Otče, ako by som ho ja mohla
prehovárať? Na také niečo nemožno nikoho prehovoriť. Sám to chce, tak je
tu.“ Pripojil sa teda k bratom františkánom a zotrval tam. Vďaka Bohu, bol
vytrvalý.
Slavko sa stáva františkánom a kňazom
Počas štúdií vo Visokom a neskôr v Dubrovníku sa domov vracal veľmi
zriedkavo, niekedy len raz za rok. V tom čase bratia františkáni nenocovali
v rodičovskom dome, ale išli do kláštora. Prišiel, chvíľu s nami hovoril a opäť
nás opustil. V tom čase mal pretrvávajúce problémy s očami. Matka mu
dávala liek vyrobený zo zmesi kvetov. To mu po čase pomohlo a oči sa mu
uzdravili. Neskôr absolvoval povinnú vojenskú službu v Danilovgrade v Čiernej Hore a potom ho preložili do Mostaru, kde som ho občas bola navštíviť.
Bolo to v časoch, keď ste sa nesmeli prežehnať, nemohli ste nikoho stretnúť
bez toho, aby vás niekto nepočul. Komunizmus bol veľké zlo. Rehoľa ho
vyslala najskôr študovať do Sarajeva, Visokeho a potom do rakúskeho
Schwazu. Po primíciách ho poslali späť do Schwazu a Frohnleitenu. Dlhší
čas pobudol aj v Nemecku.
Svadba a založenie rodiny
Keď som sa vydala, môj manžel odišiel pracovať do Sarajeva, a tak sme žili
v Sarajeve. Obidve moje deti Željko aj Marko sa narodili v Sarajeve, no neskôr sme sa sem vrátili. Mali sme troch synov, Željka, Marka a Stjepana,
ktorý sa narodil v roku 1969 a zomrel počas občianskej vojny v roku 1992.
Druhý syn Marko je manželom vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej.
On sa narodil v roku 1964. Pokiaľ ide o rodinu, sú medzi nami dobré vzťahy.
Čo sa týka vizionárky Mirjany a všetkých mojich neviest a zaťov, sú takí,
akých by si každý želal. Vládne medzi nami pokoj a láska. Často som chodila na zjavenie 2. v mesiaci. Tiež som chodievala na zjavenia k vizionárke
Mariji a vždy som niekoho brávala so sebou. Marija mi vždy hovorila, že
môžem prísť a vziať so sebou kohokoľvek, kto chce so mnou ísť. Priviedla
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som teda so sebou dosť takých, ktorí mali prvýkrát možnosť byť prítomní
počas zjavenia. Keď bolo treba, prepustila som im svoje miesto. Vizionárka
Marija si otca Slavka veľmi vážila, bol jej duchovným sprievodcom.
Primície otca Slavka
V tom čase nás bolo doma päť a oslavu primícií sme usporiadali v našom
dome. Zišli sme sa tam vtedy všetci súrodenci: Jozo, moja sestra Marija,
Slavko, Gojko a Iva, ktorá medzičasom zomrela, a ja. Môj otec už vtedy nežil.
Slavko mal 11 rokov, keď prišiel o otca. Keď sme boli v dome a pripravovali
sa na slávnosť, utiahol sa do samoty a modlil sa. My sme sa postarali o to,
aby bolo všetko pripravené. Pozvaných bolo asi 300 hostí a všetko prebiehalo veľmi dobre. Boli tam všetci príbuzní. Kázeň predniesol páter Milan
Lončar. Sestra Benjamina, ktorá žila v tom čase v Čerine, hľadala niekoho,
kto by zarecitoval báseň. Podišiel k nej môj syn Željko a sestra Benjamina
sa ho spýtala: „Željko, žije tvoj starý otec?“ Odpovedal: „Nie.“ Potom povedala: „Dám ti peknú básničku.“ Keď ju recitoval, všetci plakali. Obliekla ho
ako anjelika, pripla mu krídla a keď páter Slavko prišiel k oltáru, Željko začal recitovať báseň. Znela takto (voľný preklad – pozn. red.):
„Som malý anjel,
zostúpil som pre vás z neba,
prinášam vám pozdravy
od vášho drahého otca.
Váš otec je teraz uprostred neba,
kde má veľa radostí,
pretože je hrdý
a je mu cťou, že má syna,
ktorý je kňazom.
Teraz môže celý svet počuť,
čo ti hovorí tvoj otec:
Maj srdce čisté, syn môj,
teraz si Kristovým zástupcom.
Hľadaj svoju lásku v Kristovi,
zmierňuj bolesti duší.

Pozdvihuj ich do výšav,
aby ich predišlo večné šťastie.
Postavím sa za teba, nebo ti dá silu.
Teraz ťa s radosťou pozdravujem,
vždy budem na teba myslieť
s veľkou radosťou.
Pozdravuj odo mňa svoju matku,
už je dlho sama – bezo mňa.
Po mnohej tvrdej práci teraz tvoja
matka
prelieva slzy radosti, ale to ma
vôbec neprekvapuje,
pretože dnes spolu s tvojím otcom
jasá celé nebo:
Nech žije náš nový kňaz!“

Spomienky na otca Slavka
V roku 1984 bol páter Slavko tri dni vo väzení. Páter Jozo Zovko už bol z väzenia prepustený, Slavko bol kaplánom. Polícia prišla po pátra Slavka. Povedali im, že tam nie je a vráti sa až o niekoľko dní. Dozvedeli sa však, že bol

32 SPOMIENKA NA PÁTRA SLAVKA

v Bjelom Polji a odišli ho zatknúť
tam. Zaklopali na dvere a spýtali sa
rehoľnej sestry, či je tam páter Slavko. Odpovedala, že tam je, a tak ho
vzali do väzenia. Potom bol tri dni vo
väzení v Mostare. Tam ho vypočúvali a pýtali sa, kde bol a čo tam robil.
Okrem iného sa ho pýtali aj na to, čo
robil v Nemecku a či tam krstil deti
chorvátskych prisťahovalcov. Odpovedal: „Áno, robil som si len svoju
prácu, neurobil som nič, čo by som
nemal robiť, krstil som, lebo to bola
moja práca.“ Keď prišla streda, priniesli mu niečo na jedenie, ale on
im povedal, že sa postí, aby mu dovolili niečo si kúpiť, že neujde. Jeden
Páter Slavko 8. septembra 1993
z nich teda šiel s ním a kúpil si polovicu chleba. Po prepustení som sa Slavka opýtala: „Čo si urobil, aby ťa prepustili?“ Povedal: „Nenašli na mne vinu. V Nemecku bolo mojou povinnosťou krstiť.“
Neskôr bol preložený do Blagaja. Aj tam sme ho boli navštíviť, ale vždy
prišiel do Medžugoria. Do Medžugoria vždy prichádzal aj z Humca, nikto by
ho nedonútil, aby Medžugorie opustil.
Páter Slavko pre mňa znamenal veľa najmä vtedy, keď mi zomrel syn. Mal
dosť času pre všetkých. Vďaka Bohu, že bol taký! Koľkých ľudí potešil! Moja
nevesta mu štyri roky prala habity. Vždy ich posielal vo vreci, ona ich vyprala
a ožehlila. Rukávy sa miestami trhali. Raz mi Nada povedala: „Tento mu
neožehlím, zaobstaráme mu nový.“ Našťastie ho nevyhodila, ale nechala
ho tam. Nedávno za mnou prišla a povedala mi: „Pozri, čo som našla!“ Objala habit a plačky zvolala: „Slavkov roztrhaný habit...!“ Povedala som zo
žartu: „Zostal s tebou preto, že bol roztrhaný.“ Potom sme sa obe zasmiali.
Páter Slavko sa voči každému správal veľmi jednoducho. Raz za mnou
prišla istá žena z Ameriky – naším jazykom hovorila celkom dobre. Povedala
mi: „Raz som išla s pátrom Slavkom na horu a všimla som si jeho roztrhané
tenisky. Pomyslela som si, že mu kúpim nové. Na druhý deň som ich kúpila
a priniesla mu ich. Keď som ho potom neskôr znova uvidela, znovu mal tie
staré a nové dal niekomu inému.“
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Každý piatok som s farnosťou chodievala na Križevac, ale v deň jeho úmrtia 24. novembra 2000 som tam s nimi nešla, pretože Željko a Nada museli ísť do Bugojna. Sedela som tu, pred domom. Potom prišli Mario, Vickin
manžel a páter Svetozar a povedali mi, že Slavko zomrel. Prišli preto, aby
sme sa to dozvedeli skôr než ostatní ľudia. Povedala som si: „Možno je lepšie, že som tam nešla. Takto to určil Boh, malo to byť tak, ako to určil Boh.“
Páter Slavko bol však ešte mladý, keď nás opustil. Odišiel predčasne, ale
bola to vôľa Božia.
Nikdy som nepočula, že by o pátrovi Slavkovi niekto zle hovoril. Pomáhal,
kde len mohol. Keby bol ešte nažive, veľmi by pomohol. Pomáhal pri renovácii školy, pomáhal aj študentom. Vždy hovorieval, že mladých ľudí treba
viesť tak, aby našli zmysel života. V tejto oblasti urobil pre mládež veľmi
veľa. Okrem iného organizoval aj Pochod za pokoj z Humca do Medžugoria.
Mal veľa nápadov a ľudia si ho veľmi vážili. Keď sme boli malí, vždy sme si
vážili jeden druhého. Čo nám povedala mama, to sme urobili. Vďaka Bohu,
žili sme dôstojne. Síce sme predčasne stratili otca, ale ešte sme mali matku.
Modlievali sme sa spolu a robili sme všetko, čo bolo treba urobiť. Najdôležitejšie je, že sme všetci zotrvali vo viere a ak nám aj niečo chýba, vôbec nám
to neprekáža. Pretože do neba si so sebou nič nevezmeme – len dobré
skutky! ☐
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Vyvolený,
aby oznámil
tajomstvá

Rozhovor s pátrom
Petarom Ljubičičom

Páter Ljubičič je františkán, ktorý jedného dňa zverejní tajomstvá, ktoré zverila Matka Božia
vizionárke Mirjane. Pátra Petara
poznajú pútnici ako priateľského a láskavého človeka. Snaží
sa byť opravdivým apoštolom
Matky Božej. Jeho veselý
charakter
je
nákazlivý
a v jeho prítomnosti cítime atmosféru lásky Matky Božej. Usiluje sa byť skutočným apoštolom Matky Božej. Je známy
svojou skromnosťou a neúnavnou prácou pre plán Božej Matky. Páter Ljubičič sa stretol
s mnohými pútnikmi a ako kňaz
sa snažil vždy každému odovzdávať nádej a Božiu lásku,
ktorej sa mu samému dostalo
vo veľkej miere. Rád poskytol
našim čitateľom nasledujúci
rozhovor.
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Páter Petar, môžete sa našim
čitateľom v krátkosti predstaviť?
Volám sa páter Petar Ljubičič, narodil som sa v Prisoje a bol som 28.
októbra 1946 pokrstený v Podhume. Zároveň to bol začiatok môjho
života s Bohom. Navštevoval som
základnú školu v mojom rodisku
a od začiatku som túžil stať sa kňazom. Moja matka nemohla mať 6
rokov deti, potom sľúbila Bohu, že
ak sa jej dostane tejto milosti, jej
prvé dieťa bude zasvätené Bohu.
Po mne sa narodilo ešte deväť detí.
Bolo nás päť bratov a päť sestier.
Navštevoval som seminár v Zadari,
potom v Splite a v Dubrovníku, kde
som maturoval. Štúdium teológie
som začal v Sarajeve a ukončil som
v Königsteine. 29. júna 1972 som
bol v Königsteine vysvätený za kňaza.
Potom som odišiel ako kaplán do
Vitiny a strávil som tam 6 rokov.
Ďalších päť a pol roka som bol v Tihaljine. Nato ma poslali do Seonice
a odtiaľ do Medžugoria, kde som
bol 10 a pol roka. Po období môjho
pôsobenia v Medžugorí som išiel
ako misionár do Švajčiarska, potom do Nemecka, kde som bol skoro 9 rokov. Po návrate z Nemecka
som sa vrátil naspäť do Bukovice
a pred siedmimi rokmi opäť do Vitiny.
Na farskom úrade v Medžugorí som videl veľa vašich kníh.

Čo mi môžete k tomu povedať?
O akých témach ste písali?
Musím čestne priznať, že som si
nikdy nemyslel, že budem písať
knihy. Ale keď som bol v Medžugorí
a rozprával som sa s pútnikmi, čo
sa odohráva na tomto mieste milostí, prosili ma všetko opísať, aby
aj ostatní mali možnosť dozvedieť
sa o tom. S písaním som začal
v roku 1986. Dodnes bolo vydaných 20 kníh. Prvá kniha bola Volanie Kráľovnej pokoja. Písal som
o tom, ako sa máme dnes modliť,
ako sláviť svätú omšu s láskou so
srdcom, ako sa modliť každý deň
ruženec.
Zozbieral som povzbudivé svedectvá a zhrnul som ich do jedenástich zväzkov. Čitatelia ich dobre
prijali a povedali, že im pomohli
v bežnom živote. Kniha Volanie
Kráľovnej pokoja bola preložená do
mnohých jazykov, dokonca do kórejčiny. Ide tu o posolstvá Matky
Božej, ako sa modlíme srdcom, ako
treba veriť v Boha, čo to znamená
obrátiť sa, ako sa klaňať Ježišovi
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
Obsahuje aj modlitbu za uzdravenie ducha a tela. Nedávno som sa
dozvedel, že chorí, ktorí sa modlili
túto modlitbu, sa zázračne uzdravili. Pokúšam sa ľuďom takýmto spôsobom objasniť Sväté písmo. Matka Božia povedala, že v každej rodine sa má čítať Sväté písmo a majú
sa pravidelne stretávať pri rodinnej
modlitbe. Rodina sa má aj zúčast-
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ňovať na svätej omši, lebo je prameňom a vrcholom nášho kresťanského života.
Napísali ste niečo aj v poslednom čase?
Nakoľko o dva roky budem oslavovať s Božou pomocou zlaté kňazské jubileum, pripravujem jednu
knižku, v ktorej sa pokúsim zodpovedať pálčivé otázky. Napríklad ako
môžeme pocítiť a zažiť Božiu lásku,
prečo Boh niekedy nevypočuje
naše modlitby, prečo nám tak zaťažko padne odpustenie, čo je to
depresia, ktorou trpí tak veľa ľudí
a iné.
Kde a ako ste sa dozvedeli
správu, že Matka Božia sa zjavila v Medžugorí?
Bol som kaplánom v Tihaljine,
keď ako blesk z jasného neba zasiahla Hercegovinu, Chorvátsko
a celý svet správa: V Medžugorí sa
zjavila Matka Božia! Ja som hneď
považoval zjavenia za pravé.
Dodnes som nezapochyboval o tejto autentickej pravde. Ľutujem len,
že som v prvých dňoch nemohol
byť v Medžugorí, pretože som pripravoval birmovancov na sviatosť
birmovania. Práve vtedy som čítal
knihu Veľké znamenie od pátra Josipa Suknera. Písal o zjavení Matky
Božej v Lurdoch a vo Fatime.
V Medžugorí pôsobí Boh. To nemôže nikto vyvrátiť. Svedčia o tom
mnohé zázračné obrátenia a zázra-

ky. Pútnici, ktorí po celé roky neboli
na spovedi a mnoho rokov nepraktizovali svoju vieru, odrazu dostanú
milosť a začnú žiť nový život. To
môže byť len Boží dar.
Aký je váš vzťah k vizionárom?
Vizionárov som pred začiatkom
zjavení nepoznal. Keď som bol kaplánom v Tihaljine, priviedol ich môj
farár páter Clement často na obed.
Na piaty deň zjavení som stretol
Vicku a Ivanku a rozprával som sa
s nimi aj s jedným kňazom.
Keď boli vizionári v Tihaljine, uvidela Mirjana 19. januára 1982 plagát chorvátskych kráľov na stene
a povedala, že mi dá ozajstný plagát. Potom mi povedala: „Určite ťa
to bude zaujímať, pýtala som sa
Matky Božej, kedy budeme mať
vlastný štát.“ Zatajil som dych, nastražil uši a pozrel na ňu. Povedala:
„Čoskoro ho budeme mať, ale bude
vojna...“
Naozaj došlo k vojne, Chorvátsko
sa oslobodilo. Naši poslanci vyhlásili 25. júna 1991 nezávislé Chorvátsko. Bolo to práve v čase zjavenia Matky Božej. Bolo to skutočne
proroctvo, ktoré vyslovila Mirjana
pred skoro desiatimi rokmi.
Prečo si vás Mirjana vybrala,
aby ste oznámili tajomstvá?
Dá sa povedať, že je to malé tajomstvo. Niekde som raz počul,
ako povedala, že mám srdce pre
chudobných a núdznych. Ja som
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hneď od začiatku prijal Medžugorie, žil som pre to a robím to ešte aj
dnes. Možno to je dôvod, prečo si
ma vyvolila.

vo hovorí – tajomstvá. Nepoznáme
ich obsah. Dá sa povedať, že tajomstvá sa vzťahujú na mimoriadne udalosti, ktoré sa udejú v určitom čase na určitom mieste. Kedy
Znamená to, že si vás Mirjana to bude, nevieme. Domnievame
osobne vyvolila, aby ste svetu sa, že sa k tomu každým dňom prizverejnili tajomstvá?
bližujeme. Posolstvo každého taKeď som jedného vejomstva by mohlo
čera v prvom roku zjaznieť: Život, ktorý nám
„Zverejniť
tajomstvá,
vení v Medžugorí od
Boh daroval, a dobu,
mnohých ľudí počul, keď príde čas, je cťou v ktorej žijeme, sú Bože si ma Mirjana vy- a zodpovednosťou.“ žím darom. Tento dar
brala, aby som oznámusíme
svedomite
mil tajomstvá, myslel
a tak dobre, ako sa
som si, že niekto žartuje. Povedal len dá, využiť tým, že neúnavne busom tým, od ktorých som to počul, deme pracovať na našej spáse! Neže sú to vážne veci a že s tým sa žime tak, akoby sme sa nemuseli
nemožno zahrávať. O pár dní ne- zodpovedať za to, ako sme žili a čo
skôr som sa skutočne zaobe- sme konali! Predovšetkým je dôleral myšlienkami: Čo keď je to žité byť pripravený v každej chvíli
pravda? Nebolo mi to jedno. Mirja- na stretnutie so živým a osobnino rozhodnutie vyvoliť si ma je ným Bohom! Ak tak žijeme, nemápre mňa malým tajomstvom. Je mi me sa čoho obávať a nemusíme sa
veľkou cťou, ale je to aj veľká zod- stále pýtať, kedy sa niečo udeje.
povednosť. Vôbec som nepociťoval Potom sme pripravení.
strach. Keď som stretol vizionárku
Mirjanu, povedala mi: „Vieš už, že
Budete oznamovať všetkých
budeš svetu oznamovať tajomstvá, desať tajomstiev. Ako to urobíkeď príde čas?“ „Je to možné?!“, te?
povzdychol som si. Je mi ťažko opíKeď príde čas, aby sa oznámilo
sať mojimi jednoduchými slovami, prvé tajomstvo, odovzdá mi Mirčo som prežíval. Boli to momenty jana desať dní predtým niečo také
neopísateľnej radosti a vďačnosti.
ako pergamen vo veľkosti papieru
A4. To jej dala Matka Božia, ona
Čo nám môžete o tajomstvách vie, kedy sa ktoré tajomstvo uskupovedať? Kedy príde čas na ich toční. Na tom sú napísané všetky
zverejnenie?
tajomstvá. Najskôr budem môcť
Tajomstvá sú – ako nám už to slo- prečítať len prvé tajomstvo, tie os-
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Páter Slavko Barbarič a páter Petar Ljubičič v Medžugorí

tatné nie. To platí pre každé nasledujúce tajomstvo. Potom sa budem sedem dní postiť a modliť. Tri
dni predtým môžem všetkým povedať, čo presne, kde a v ktorej hodine a minúte sa uskutoční a ako
dlho to bude trvať! Mirjana povedala, že prvé dve tajomstvá súvisia
s Medžugorím a že to bude veľké
varovanie. Matka Božia prišla do
malej dediny Bijakoviči (patrí do
územia Medžugoria) a zjavuje sa tu
skoro 40 rokov. Keď budú obidve
tieto tajomstvá odhalené, bude
každému jasné, že vizionári hovorili pravdu, že zjavenia boli pravé.
Tretie tajomstvo bude viditeľný
znak na Vrchu zjavenia (Podbrde).
Bude to veľká radosť pre všetkých,

ktorí tieto zjavenia prijali ako dar
nebies a Kráľovnej pokoja. Pre
mnohých to bude znamenie, aby sa
konečne obrátili k Bohu a znovu sa
k nemu navrátili. Nezabúdajme, že
teraz je čas na obrátenie, na modlitbu, na naše rozhodnutie pre
Boha. Nie je rozumné čakať na
znamenie a potom začať. Lebo potom by mohlo byť už príliš neskoro.
V jednom posolstve povedala
Matka Božia, že satan je mocný. Čo tým chcela povedať
a ako sa môžeme chrániť?
Žijeme v dobe, ktorá prekonáva
vážnu krízu, krízu viery, modlitby
a lásky. Zasiahla nás aj táto nákaza, ktorú niekto nazval moderným
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„morom“ nášho storočia. Mnohí ľu- li viac ako 10 rokov. Rozprávať
dia sú infikovaní. Počuli sme všetky o pátrovi Slavkovi znamená rozprámožné príhody o tejto novej choro- vať o veľkej a neobyčajnej osobbe. Bolo by lepšie viac sa modliť. nosti. Bol rozhľadený, húževnatý,
Na to poukazuje aj naša Matka. veľkorysý, spirituálny. Smutných
Dnes je svet veľmi skazený. Všetci utešoval, unavených posilňoval,
pociťujeme, ako človek
rád spovedal a odpúšzoslabol a morálne hlbťal hriešnikom, všet„Páter Slavko
šie upadol. Skoro celý utešoval smutných, kým pomáhal. Dokázal
svet trpí nemorálnosdlho neúnavne rozpráposilňoval
unavených,
ťou. Dnes sa málo píše
vať. Stovky pútnikov
rád spovedal
o chorých dušiach,
rôznych národností donemravnosti, nákaze
kázal celé hodiny držať
a všetkým
sexuálnou úchylnosťou
v napätí. Páter Slavko
pomáhal.“
a skazenosťou, zvádzabol veľkou a požehnaní nevinných, nesponou dušou, obľúbenčetných klamstvách a ohovára- com a obdivovateľom Matky Božej.
niach, o násilí voči mysliam a srd- Bol obdarovaný všetkými cnosťaciam miliónov ľudí. Všetky veľké mi: Láskou a dobrotivosťou, skromhriechy sú satanovým dielom. Sa- nosťou a pokorou, zbožnosťou
tan je mocný a využíva naše sla- a spravodlivosťou, úplnou odovzdabosti. Musíme mu odolávať modlit- nosťou Bohu a úplnou vernosťou.
bou, pôstom a tým, že sa rozhodne- Jeho srdce bolo priezračné ako čisme pre Boha. Preto nám hovorí tý prameň. Bol skutočným vzorom
naša nebeská Matka, že je potreb- kresťanského života, bol vzorom
né sa modliť k svätým, ktorí sú na- hlbokého presvedčenia a hlbokej
šimi mocnými orodovníkmi, aby dôvery v Boha. Ľahko sa mu komuvčas odkryli satanove úmysly, aby nikovalo s ľuďmi. Robil si starosti
sme sa im vzopreli. Nezabúdajme, a staral sa o ľudí v núdzi. Kto ho
že tretina anjelov sa vzoprela po- poznal a prehodil s ním pár slov,
slušnosti Bohu a nasledovala Luci- hneď si ho obľúbil. Vo dne i v noci
fera.
bol ponorený do Svätého písma,
modlil sa a rozjímal. Dostal charizKedy ste spoznali pátra Slav- mu ohlasovania a písania. Bol úplka Barbariča a čo nám o ňom ne otvorený všetkému dobrému
môžete povedať?
a hodnotnému. Niekto napísal, že
Poznal som sa s pátrom Slavkom páter Slavko sa veľa modlil a postil
už od dní, ktoré som strávil v semi- a miloval Matku Božiu detinskou
nári. V Medžugorí sme spolu strávi- láskou. To bolo vlastne jadrom jeho
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života: viesť duše k Bohu prostredníctvom modlitby a pôstu, prostredníctvom Márie, Kráľovnej pokoja.
Páter Slavko bol kňazom, ktorý nepoznal únavu, pokoj a oddych. Neúnavný a odovzdaný práci, nešiel si
ľahnúť pred polnocou do postele.
Málo spal. Len keď mal silnejšiu
chrípku alebo prechladnutie, zostal
vo vnútri, urobil si prestávku. Nebolo dňa, kedy nešiel na Vrch zjavenia
alebo na Križevac. To mu dodávalo
silu a odvahu.
Čo by ste chceli odkázať tým,
ktorí čítajú tieto riadky?
Všetko, o čom sme hovorili, je posolstvo. Táto doba, ktorá je nám
daná Prozreteľnosťou, je dobou milosti. A tento okamih, ktorý teraz
prežívame, je aj najdôležitejším
okamihom nášho života. Je mojím
najvrúcnejším želaním, aby sme
každý okamih nášho života premenili na okamih vykúpenia pre nás
samotných a pre všetkých bratov
a sestry. Nikdy nezabúdajme, že
nás dobrotivý a milosrdný Boh nekonečne miluje, že sa o nás pozorne stará a robí nás šťastnými. Predovšetkým mu záleží na tých malých, sklamaných, chorých a zranených, hriešnych a nešťastných. Odpustí hriechy každému, kto ich oľutuje a viac sa ich nechce dopustiť.
Tí, ktorí veria, že ich uspokojí svet,
keď sa oddajú hocijakej túžbe, zábave a uspokojeniu so svojimi vášňami a radosťami, zostanú sklama-

ní a nešťastní. Prídu na to, že budú
musieť zaplatiť za tieto prehrešky
vysokú cenu. Toto je čas milosti pre
našu duchovnú očistu, podľa Písma: „Buďte triezvi a bdejte! Váš
protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
Vzoprite sa mu, pevní vo viere!“
(1Pt 5, 8-9)
„Lebo nás nečaká zápas s krvou
a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6-12)
Myslime na duchovný život. Rozhodnime sa pre Ježiša Krista.
V ňom je jediná pravda, jediný život
a jediné vykúpenie! Kráľovná pokoja prišla k nám. Pýtame sa: „Odkiaľ
prichádza k nášmu chorvátskemu
národu táto mimoriadna milosť príchodu Kráľovnej pokoja?“ Ako národ musíme byť na to hrdí, že nebesia sa nad nami zľutovali a ďakovať
za všetky milosti, ktorých sa nám
dostalo v tejto dobe. Naše dejiny
boli turbulentné a zložité. Trpeli
sme celé stáročia. Nebesá už nemohli dlhšie mlčať. Otvorili sa a prišla k nám Matka Božia. Neúnavne
opakuje: „Drahé deti, som vaša
Matka a milujem vás. Vidím, že
máte veľké starosti, s ktorými si
sami neporadíte. Prišla som, aby
som vám pomohla a priviedla vás
k môjmu Synovi Ježišovi. V ňom
nájdete zmysel a cieľ vášho života.
On je vaša radosť a váš pokoj, vaše
šťastie a vaša záchrana! Pevne
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verte v Boha a modlite sa! Obráťte
sa, postite sa! Žite dôstojne podľa
vášho kresťanského povolania!“
Čo by som mal povedať našim čitateľom? Už len zopakovať, čo nám
Matka Božia viac ako 39 rokov hovorí. Buďme Bohu vďační za všetko! Ako Otec nás veľmi miluje, očakáva od nás, že sa budeme riadiť
podľa jeho plánu, ktorý má pre každého z nás. Jeho plán, alebo ešte
lepšie – jeho svätá vôľa je, aby sme
ho aj my milovali a počítali s jeho
požehnaním, aby sme žili s radosťou a jedného dňa šťastne zakotvili
v prístave večnej spásy. Jeho činnosť je výrazná v tejto krízovej

dobe. Využime toto obdobie milosti, ktoré nám poskytuje. Odovzdajme sa mu úplne. Tak premeníme
každý okamih života na okamih vykúpenia pre nás osobne a pre našich bratov a sestry. Čo je krajšie
a posvätnejšie ako toto? Posielam
Božie požehnanie našim čitateľom
– na príhovor našej mocnej orodovníčky Matky Márie, Kráľovnej pokoja. Nech dosiahneme večnú spásu,
nech sa tak stane na slávu Boha,
v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého! Amen.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.
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25. novembra 2020 – „Drahé deti! Toto je čas lásky, srdečnosti, modlitby
a radosti. Milé deti, modlite sa, aby sa malý Ježiš narodil vo vašich srdciach.
Otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý sa dáva každému z vás. Boh ma poslal, aby
som bola radosťou a nádejou v tomto čase. A ja vám hovorím: bez malého Ježiša
nemáte nežnosť ani pocit neba, ktorý sa ukrýva v novorodeniatku. Preto, milé
deti, pracujte na sebe. Čítaním Svätého písma objavíte Ježišovo narodenie a radosť ako v prvých dňoch, ktoré Medžugorie dalo ľudstvu. Dejiny budú pravdou,
čo sa aj dnes opakuje u vás aj okolo vás. Pracujte a vytvárajte pokoj prostredníctvom sviatosti zmierenia. Zmierte sa s Bohom, milé deti, a uvidíte zázraky okolo
vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. decembra 2020 – „Drahé deti! Nesiem vám malého Ježiša, ktorý vám
prináša pokoj. On je minulosť, prítomnosť aj budúcnosť vášho života. Milé deti,
nedovoľte, aby vyhasla vaša viera a nádej v lepšiu budúcnosť, lebo vy ste vyvolení, aby ste boli v každej situácii svedkami nádeje. Preto som tu s Ježišom, aby
vás požehnal svojím pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. januára 2021 – „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu
a sebazapreniu, aby ste boli pevnejší vo viere. Toto je čas prebúdzania a zrodenia. Ako príroda, ktorá sa dáva, tak aj vy, milé deti, premýšľajte nad tým, koľko
ste dostali. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na
zemi. Túžte po nebi, v nebi nie je smútok ani nenávisť. Preto, milé deti, znova sa
rozhodnite pre obrátenie a nech svätosť zavládne vo vašom živote. 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.

NOVOROČNÝ POZDRAV MEDŽUGORSKÉHO FARÁRA
Milé sestry, milí bratia!
V tomto čase, v ktorom sa nachádzame, volá nás naša nebeská Matka, Kráľovná
pokoja, aby sme sa stali svedkami nádeje. Keď hľadíme na ňu a zoberieme si
príklad z našej Matky, dokážeme byť svedkami nádeje. Milé sestry, milí bratia, to
vám želám a teším sa, keď vás budem môcť znovu pozdraviť v Medžugorí.
Váš páter Marinko Šakota
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
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