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„Boh mi dovolil, aby som tak dlho
zostala s vami...!“
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Vizionár Ivan Dragičevič počas zjavenia 4. augusta 2021
vo svojej kaplnke v Medžugorí

Verte a nebojte sa!
„Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla po ceste svätosti.
Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a že vás čaká večnosť, aby ste so
všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Milé deti, nestarajte sa
o pozemské veci, ale túžte po nebi.“
V posolstve z 25. septembra 2021 nám Matka Božia znovu pripomenula, čo je
pre nás najdôležitejšie. Žijeme vo svete, ktorý neverí, že Boh jestvuje, častokrát si
z toho robí posmech a na piedestál stavia samého seba. Dôsledkom toho je beznádej, strach a sklamanie. Sebectvo a povyšovanie svojich záujmov, bezohľadnosť
k chudobným, k chorým, k zdravotníkom, ktorí sa často na úkor vlastnej rodiny
venujú svojim pacientom. Správne povedal otec biskup Lach, že to sú svätci
dnešných dní.
Matka Božia nám jasne pripomína, aký má byť postoj skutočného kresťana: Vydávajte svedectvo, že Boh je tu s nami, že máme pevnú vieru v jeho prozreteľnosť
a nádej, že nás čaká odmena v nebi. V súčasnosti sa ľudia viac musia zaoberať
témou, ktorej sa mnohí vyhýbajú – a tou je blízkosť smrti. Dlhé roky nám Matka
Božia pripomína základnú pravdu našej viery, že po smrti nás čaká večný život.
Tento život na zemi je len krátkym obdobím, v ktorom sa máme pripraviť na večnosť. Problém nie v tom, že ľudia zomierajú. Každý, kto sa raz narodil, bude musieť
aj zomrieť. Problém je však v tom, v akom stave ľudia zomierajú. Sú pripravení na
stretnutie s Pánom? Ak niekto ochorie, členovia jeho rodiny zháňajú najlepšiu lekársku starostlivosť pre svojho blízkeho. Avšak zabezpečujú aj lekára pre jeho
ný lliek
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dušu? Volajú kňaza, aby mohol sprevádzať chorého a podať mu účinný
aza nechcú
jeho duševné zdravie? Nie je skôr pravidlom, že kňaza
odnetom
zavolať, aby sa chorý „nevyplašil“? Choroba je často podnetom
na prehodnotenie svojho života. Je to príležitosť, aby sme pochopili zmysel a cieľ nášho života. Preto nás znovu a znovu
osť o ponaša Matka nabáda, aby sme nemali prehnanú starosť
zemské veci, veď Pán vie najlepšie, čo potrebujeme. Preto hoojí sa buvorí: „Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí, nebojí
ivot iných.
dúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a váži si život
Milé deti, kto sa modlí, cíti slobodu Božích detí a s radostným
srdcom slúži pre dobro svojmu bratovi – človeku.“
Prajeme všetkým našim čitateľom a priaznivcom požehnané
ádej, lebo
vianočné sviatky, skutočnú radosť v srdci a pevnú nádej,
s nami je Pán i jeho Matka.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Príbeh, ktorý sa začal pred 40 rokmi
a ktorému som zo všetkých svojich síl
povedala: „ÁNO!“
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Výber zo svedectva vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej
na 14. modlitbe za pokoj vo viedenskom Dóme
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Na tohtoročnej Modlitbe za pokoj vo viedenskom Dóme svätého Štefana 14. septembra 2021 bola ako vzácna hostka prítomná vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová. Svojím srdečným správaním vydala
svedectvo o svojom živote s Matkou Božou. Do Panny Márie je zamilovaná už 40 rokov a túto lásku sa snaží preniesť aj na mnohých ďalších ľudí. Každý 25. deň v mesiaci jej Matka Božia odovzdáva posolstvo pre svet, ktoré sa potom šíri do celého sveta. Vizionárka Marija
je skutočnou svedkyňou prítomnosti Matky Božej medzi nami. Počúvanie jej svedectva je vždy povzbudením vo viere, pretože často zdôrazňuje, že každý z nás je pre Matku Božiu dôležitý a jedinečný a že
sme všetci pozvaní odpovedať na jej volanie. Marija Pavlovičová-Lunettiová povedala:
Veľa sa o nás vizionároch povedalo a všeličo sa o nás pohovorilo, ale
my sme úplne normálni ľudia. Nás vizionárov poslali do nemocnice a vyšetrili, a tam zistili, že sme úplne normálni. Teraz môžeme povedať: sme
normálni. Takže k vám hovorí obyčajný človek, jeden z vás. Tá, ktorú si
Matka Božia vybrala a začala s ňou dobrodružstvo. Príbeh, ktorý sa začal pred 40 rokmi a ktorému zo všetkých síl hovorím „áno“. Nielenže to
bol dobrý čas a nebol jednoduchý, ale odolali sme a zostali sme pevne
stáť. V našich srdciach je veľká láska a vďačnosť voči Bohu za všetko, čo
urobil. Dosť často som volala k Bohu: „Prečo práve ja? Prečo nie niekto
iný?“ A to so slzami. Najmä vtedy, keď boli časy tvrdé a ťažké. Keď nám
povedali, že nie sme normálni a na Medžugorie máme zabudnúť. Vždy
sme však mali veľmi jasné zameranie. Bola to Gospa, Matka Božia. Milovala nás od začiatku. Každému z nás dala význam, dôležitosť.
Cez Matku Božiu sme sa naučili nielen vnášať poriadok do nášho života, ale predovšetkým klásť Boha na prvé miesto. Žiť vnútorný poriadok
a každý deň si zvoliť svätosť. Ale predovšetkým sme ju začali milovať.
Nežnosť, ktorú nám priniesla z raja do nášho prostredia, ma hlboko dojíma dodnes. Jej láska k Bohu, Stvoriteľovi. Vždy hovorila: „Boh mi dovolil byť medzi vami.“ Znova a znova cítim v srdci veľkú vďačnosť za všetko, čo pre mňa urobila: že môžem byť svedkom, že môžem byť znamením pre mnohých, ktorí sú ďaleko od Boha. Že Boh je láska.
Čím som staršia, tým viac cítim túto vnútornú túžbu byť blízko ľuďom,
ktorí sú veľmi vzdialení od Boha. Pretože táto láska je pre tých, ktorí nie
sú milovaní. Tá láska, ktorú nám darovala Matka Božia. Raz povedala:
Marija Pavlovičová-Lunettiová s prekladateľom pátrom Stephanom vo Viedni
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„Prinášam vám malého Ježiša,
Kráľa pokoja.“ S touto veľkou
nežnosťou, s ktorou sa Matka Božia stretáva nielen so samotným
Ježišom, ale aj s každým z nás
a znova a znova nás nazýva „drahé deti“. Zvlášť, keď nám Matka
Božia vždy opäť hovorí: „Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.“ To sa netýka len mňa, ale
každého z nás. Čo nám chce Matka Božia vlastne povedať? „Viem,
že máš schopnosti. Verím v teba.“
Toľko ľudí dnes neverí. Mnoho
ľudí už vôbec nemá vieru ani nádej. Matka Božia k nám volá:
„Vráťte sa k Bohu, lebo bez Boha
nemáte budúcnosť ani večný život.“ Znovu a znovu to osobitne
zdôrazňuje. Pozýva nás: „Vráťte
sa k modlitbe! Vráťte sa k pôstu!
Pretože aj vojny možno ukončiť
modlitbou a pôstom.“
Keď som počula svedectvo
o Mary‘s Meals, vybavil sa mi obrázok z mojej rodiny. Mali sme
doma schránku a do tejto škatuľky sme vložili peniaze, ktoré sme
ušetrili cez pôst. Istého dňa, keď
prišiel jeden misionár, môj otec
vzal túto škatuľku a dal mu ju.
Boli sme prekvapení, pretože
v nej bolo veľa peňazí. A o mojej
rodine sa v Medžugorí hovorilo,
že sme chudobní. V skutočnosti
sme boli bohatí, pretože sme mali
stále dosť na rozdávanie. Pretože
každý deň sme si mohli sadnúť
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za stôl a jesť a každý deň sme sa modlili. V prvých dňoch sme sa Matky
Božej pýtali: „Prečo si si vybrala Medžugorie?“ Odpovedala: „Pretože tu
je viera ešte živá.“ Moji rodičia každý týždeň žehnali náš dom a nás všetkých. Prostredníctvom toho sme pochopili, že našou úlohou je žehnať.
Matka Božia si nás vybrala a dovolila nám, aby sme sa do nej zamilovali. Nemôžem povedať, že žijem z nostalgie spomienok na ostatných
40 rokov, ktoré nám darovala Matka Božia. Pretože Matka Božia sa zjavuje aj dnes, dnes bude medzi nami! Cítim veľkú vďačnosť voči Bohu za
každú chvíľu, ktorú som mohla stráviť s Matkou Božou. Pochopili sme,
že všetko môžeme urobiť s Bohom a s Pannou Máriou. Keď Matka Božia
povedala: „Čítajte životy svätých a napodobňujte ich!“, začali sme čítať
životopisy svätých a uvedomili sme si, že je krásne napodobňovať život
Matky Terézie, Jána Pavla II. alebo iných. Môžeme napodobňovať životy
svätých, ale nemusíme ich opakovať, pretože každý z nás je jedinečný
a neopakovateľný. Som jedinečná Marija. Som jedinečná, tak ako je jedinečný každý človek, a môj život je vzácny. Vždy som sa videla ako stvorená na Boží obraz. Boh ma chcel takú, aká som a myslím si, že môj život je dar. Vidím sa ako malý odraz Matky Božej a snažím sa nasledovať
Pannu Máriu. Dala mi svoju lásku a ja ju dávam iným.
Hovorí sa: na med sa dá chytiť viac múch ako na ocot. Musíme byť medom! Musíme byť láskou! Pretože my sme tí, ktorí milujeme Boha a Matku Božiu. Naším poslaním musí byť vydávanie svedectva. V prvom rade,
samozrejme, životom a potom slovami. Dnes cítim, že treba využiť každú
príležitosť na priblíženie človeka k Bohu a k Matke Božej. Cítim takú naliehavosť vo svojom srdci. Nie preto, že tieto časy sú také zvláštne, ale
preto, že starnem. Počítam, koľko rokov života mi zostáva, aby som vydala svedectvo. A v srdci som šťastná, pretože počítam, koľko rokov života mi zostáva, kým sa dostanem do raja – dúfam. Veľa žien v mojom
veku sa bojí starnutia. Ja nie. Verím, že to bola Matka Božia, ktorá mi to
vložila do srdca. Tú nádej, tú radosť a najmä túto nádej na večný život.
Pretože nám Matka Božia ukázala raj, očistec a peklo. A v tejto realite
žijem veľmi vedome. Pretože táto zem je prechodom k večnému životu.
Zároveň tu na zemi žijem šťastne a dobre, pretože je to dar. Som šťastná, milujem, učím sa, som zvedavá. Ale zvlášť rada zažívam a cítim, že
Boh je medzi nami a neopúšťa nás a že Boh si ma vybral, aby som vám
povedala, že Boh vás miluje prostredníctvom prítomnosti Matky Božej.
Za to z celého srdca ďakujem Bohu. Každý deň sa modlím za všetkých
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ľudí, ktorých stretávam. Osobitne
sa modlím za tých, ktorí neveria, nedúfajú a nemilujú, ktorí nemajú
žiadnu nádej do budúcnosti. Najmä
za tých, ktorí v podstate nemajú
žiadnu nádej. Najmä v dnešnej
dobe, keď sa mnohí ľudia obávajú
straty vlastného života kvôli koronavírusu. Znovu a znovu hovorím: Dôverujte Pánovi, milujte Pána! Tak
ako miluje Matka Božia. Dnes sme
medzi vami a čoskoro sa s vami budeme modliť k Matke Božej a budem sa modliť za vás všetkých. Budem prostriedkom, s ktorým Matka
Božia pracuje – tak ako je Matka
Božia prostredníkom pre Ježiša.
Vždy hovorí: „Modlím sa za vás. Prosím za vás u svojho Syna Ježiša
Krista.“

Okamih zjavenia
Počas modlitby posvätného ruženca okolo 18.45 h Marija prežívala
svoje každodenné zjavenie Matky
Božej v Dóme svätého Štefana. Po
zjavení povedala: „Matka Božia
nás všetkých požehnala, modlila sa za nás všetkých. Všetky
naše starosti a naše rodiny som
dala pod ochranu Matky Božej.
Prosila som Pannu Máriu, nech
za nás oroduje u svojho Syna,
aby nás oslobodil od tejto pandémie. Matka Božia vystrela
ruky a modlila sa nad nami všetkými a všetkých nás požehnala.
Ďakujem vám. ☐
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Zasväcujúca modlitba
k Nepoškvrnenému Máriinmu
Srdcu
Ó, najčistejšie Srdce Márie
plné dobroty,
preukáž nám svoju lásku.
Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,
nech zostúpi na všetkých ľudí.
Nesmierne ťa milujeme.
Vštep do našich sŕdc pravú
lásku,
aby sme túžili po tebe.
Ó, Mária, dobrotivého
a pokorného Srdca,
spomeň si na nás, keď
zhrešíme.
Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.
Daj, aby nás tvoje čisté
a materinské Srdce
uzdravilo od každej bolesti
duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť
dobrotu tvojho materinského
Srdca
a aby sme sa skrze
plameň tvojho Srdca obrátili.
Amen.

(Modlitba zasvätenia, ktorú zverila Matka
Božia z Medžugoria
Jelene Vasiljovej 28. 11. 1983.)
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Zjavenie Panny Márie
vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi 4. augusta 2021
Počas festivalu mládeže sme my z Modlitbovej akcie Viedeň mali možnosť zúčastniť sa večerného zjavenia Božej Matky Ivanovi Dragičevičovi.
Po zjavení sa Ivan obrátil na všetkých prítomných a podal pôsobivú
správu o tom, čo počas zjavenia zažil:
„Drahí kňazi, drahí priatelia v Kristovi!
Zo srdca by som vás tu chcel všetkých pozdraviť pri našej spoločnej
modlitbe. Vždy hovorím, že po každom stretnutí s Matkou Božou je pre
mňa veľmi ťažké vrátiť sa do reality tohto sveta. Po stretnutí a rozhovore
s Matkou Božou, keď som videl nebo, ktoré s ňou prichádza, potrebujem niekedy niekoľko hodín, aby som sa úplne vrátil do tohto sveta.
Je ťažké nájsť tie správne slová, ktoré by opísali krásu
Matky Božej a stretnutie s ňou. A pre mňa je najťažšie nájsť slová, ktoré vystihujú jej materinskú lásku a ktoré vyjadrujú, ako veľmi nás Matka ľúbi
a s akou láskou nás viedla týchto 40 rokov. Tak
povedala v jednom posolstve: ,Drahé deti, keby
ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste
od radosti.‘

Ivan počas zjavenia
4. augusta 2021

ZJAVENIE 11

Aj dnes k nám prišla veľmi šťastná a radostná. Všetkých nás pozdravila svojím materinským pozdravom: ,Pochválený buď Ježiš, moje drahé
deti!‘
Potom vystrela ruky a chvíľu sa za nás tu všetkých prítomných modlila.
Potom sa pomodlila najmä za všetkých mladých, ktorí sú na festivale
mládeže, za nich a za ich rodiny. Osobitným spôsobom sa modlila za
všetkých kňazov a biskupov, ktorí sú tu na festivale mládeže. Potom
nám dala svoje materinské požehnanie a požehnala všetko, čo sme si
priniesli so sebou na požehnanie. Odovzdal som vás všetkých, vaše potreby, vaše starosti, vaše rodiny, osobitným spôsobom prítomných kňazov, sestry a chorých.
Potom sa Matka Božia opäť pomodlila za všetkých mladých ľudí a rodiny a odchádzala v modlitbe v znamení svetla a kríža s pozdravom:
,Choďte v pokoji, moje drahé deti.‘
Matka Božia bola dnes veľmi, veľmi šťastná, plná lásky a veľmi radostná. Na každom stretnutí – vrátane dnešného – prebieha súkromný
rozhovor medzi ňou a mnou. Viem, že by ste sa chceli dozvedieť viac
o obsahu, ale, bohužiaľ, o tom nemôžem nič povedať. Ďakujem vám.
Váš Ivan.“☐
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Arcibiskup Henryk Hoser

Vďaka za všetko!
In memoriam

13. augusta 2021 odišiel arcibiskup Henryk Hoser, apoštolský
vizitátor pre Medžugorie, domov na večnosť. Zomrel po dlhej
chorobe vo svojom rodnom meste Varšava. Jeho odchod vyvolal v Medžugorí veľa smútku a súcitu, no zároveň aj veľa vďačnosti za všetko, čo tento múdry a mariánsky arcibiskup urobil
pre postavenie Medžugoria v Cirkvi a vo svete.
Henryk Hoser sa narodil 27. novembra 1942 v poľskom meste Varšava. Po ukončení základnej a strednej školy najskôr študoval medicínu a v roku 1966 získal diplom z medicíny. V ťažkých rokoch komunizmu hľadal pravdu a zmysel svojho života.
Nakoniec sa mu otvorila cesta ku kňazstvu.
V roku 1969 vstúpil do Spoločnosti katolíckeho apoštolátu
pallotínov a 16. júna 1974 bol vysvätený za kňaza. Potom študoval francúzštinu a tropickú medicínu a v roku 1975 odišiel
do Rwandy ako misionár. S veľkým apoštolským nadšením
a odvahou tam pôsobil ako misionár takmer 21 rokov. V Afrike
bol tiež nápomocný pri uznaní zjavení v Kibeho. Zastával aj
úrad provinciála pallotínskej provincie a predsedu Konferencie
vyšších rehoľných predstavených. V roku 1996 sa vrátil do Európy, aby prevzal úlohu provinciála francúzskej provincie pallotínov. V roku 2004 sa arcibiskup Hoser stal rektorom misionárskej prokuratúry pallotínov v Bruseli.
V roku 2005 sa monsignor Hoser stal titulárnym biskupom
v Tepelte a za biskupa bol vysvätený 19. marca 2005 v Ríme.
V roku 2005 ho vymenoval pápež Benedikt XVI. za arcibiskupa
Varšavy-Pragy. Jeho biskupské heslo, ktoré ho vždy sprevádzalo, znelo: „Boh je väčší“ (Deus est major).
11. februára 2017 ho pápež František poveril, aby pôsobil
ako osobitný vyslanec Svätej stolice pre Medžugorie, a napokon ho 31. mája 2018 vymenoval za apoštolského vizitátora

IN MEMORIAM 13

Arcibiskup Henryk Hoser pri modlitbe vo farskom kostole v Medžugorí
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farnosti Medžugorie. Túto úlohu svedomito plnil až do svojej smrti 13. augusta 2021.
Henryk Hoser bol biskup, ktorého obyvatelia Medžugoria a františkáni
z Hercegoviny vnímali ako jedného z nich, ako toho, kto patrí k nim a ako
priateľa Medžugoria. Boli radi, že je tu a že je súčasťou Medžugoria. Všetci,
ktorí sa s ním stretli, ho opísali ako zdvorilého, múdreho a pokorného človeka. Bolo cítiť jeho lásku k Matke Božej a mariánsku zbožnosť, za ktorú určite vďačil aj svojmu poľskému pôvodu.
Jeho príchod priniesol Medžugoriu dlho očakávanú stabilitu a istotu, ktorú
františkáni z Hercegoviny po mnohých rokoch a po názorových rozdieloch
s miestnym biskupom privítali s očakávaním a veľkou radosťou. Príchodom
monsignora Hosera a jeho vymenovaním za osobitného vyslanca Svätej
stolice pre farnosť Medžugorie sa začala nová éra pre samotné Medžugorie
aj pre postavenie Medžugoria v Cirkvi a vo svete.
Arcibiskup Hoser dostal od pápeža Františka príkaz starať sa o pastoráciu
v Medžugorí, usmerňovať ju a osobne informovať pápeža o udalostiach
v Medžugorí. Pozitívny postoj monsignora Hosera k udalostiam možno vidieť v tom, že sa vo svojej pokore často zúčastňoval na modlitbovom programe v Medžugorí a vysvetľoval, že kristocentrizmus je v Medžugorí veľmi
výrazný.
Silné zameranie na Ježiša Krista a sviatosti bolo jedným z dôležitých
smerov pre jeho osobný pohľad na Medžugorie. V rozhovoroch a na tlačových konferenciách opakovane zdôrazňoval, že Medžugorie mu prirástlo
k srdcu a že na tomto milostivom mieste videl veľa dobrého ovocia. V mnohom ukázal, že Medžugorie je pre neho dôležité a že ho miluje. Už ako
vážne chorý poslal posolstvo do Medžugoria, že svoju chorobu obetuje za
Medžugorie.
Môžeme povedať, že pápež František menovaním arcibiskupa Hosera za
apoštolského vizitátora Medžugoria otvoril brány Cirkvi tomuto výnimočnému miestu. Počas pôsobenia arcibiskupa Hosera v Medžugorí pápež František v máji 2019 umožnil kňazom a biskupom organizovať a podnikať oficiálne púte do Medžugoria. Pre Medžugorie to bol míľnik a jasný znak otvorenosti Cirkvi voči medžugorskému javu.
Zádušná omša za arcibiskupa Hosera sa konala 20. augusta 2021 v katedrále diecézy Varšava-Praga. Celebroval ju varšavský arcibiskup a metropolita kardinál Kazimierz Hycz. Na záver svätej omše bol prečítaný list pá-
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Od začiatku mali arcibiskup Henryk Hoser a páter Marinko Šakota, farár
z Medžugoria, dobrý, dôverný osobný i pracovný vzťah na spoločnom diele pre
Matku Božiu.

peža Františka. Pápež v ňom ubezpečil o svojej modlitbe za zosnulého arcibiskupa a vyjadril svoju vďaku za jeho službu pastiera Cirkvi a misionára.
Ďakujeme arcibiskupovi Hoserovi za jeho službu kňaza, pallotína a biskupa, ale predovšetkým za jeho pôsobenie v Medžugorí. Vo viere vo večný život sa modlime za arcibiskupa Hosera a prosme Kráľovnú pokoja, aby ho
prijala v sláve svojho Syna Ježiša! ☐
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Príhovor pátra Miljenka Šteka
na zádušnej omši za arcibiskupa Henryka Hosera v Medžugorí

„Drahý páter Marinko, milí farníci! Najprv pozdravujem predsedu našej biskupskej konferencie Vinka
Puljiča a tiež nášho monsignora Petara Paliča, dvoch
ďalších biskupov a všetkých ostatných, ktorí prišli
s monsignorom Luigim Pezzutom na túto zádušnú
omšu za arcibiskupa Henryka Hosera.
Arcibiskup Hoser odišiel v piatok 13. augusta 2021
pokojným krokom do večnosti. Zhorel ako svieca,
ktorá všetok vosk premenila na svetlo.
Do Medžugoria prišiel plný životných a pracovných skúseností a stal sa
jedným z nás. Svojím jemným úsmevom a odhodlaním človeka, ktorý
vie, prečo tu je, s hlbokou nábožnosťou k Božej Matke, bol pre nás po
toľkých rokoch neistoty bezpečným prístavom. Bol predĺženou rukou
Svätého Otca Františka v Medžugorí.
Po krátkej návšteve svojho rodného Poľska sa u neho rozvinulo pandemické ochorenie a jeho pobyt sa predĺžil. Sníval o návrate do Medžugoria, ale Boh mu povedal, aby prišiel k nemu, do večných priestorov svetla a pokoja. Odtrhol sa od konára tohto sveta ako zrelé ovocie, pre ktoré
nastal čas, aby spadlo zo stromu a odovzdalo sa v plnej zrelosti večnosti.
Milý arcibiskup Hoser, teraz sme síce ponorení do ľudského smútku,
avšak mám v srdci inú radosť – budúce stretnutie s Vami v dome Otca.
Táto krása, ktorá Vás objímala a milovala, necháva naďalej zaznievať
starým zvukom „Mater Dei, ora pro nobis“, pokiaľ budú oči s nádejou
hľadieť na kamenný horizont a nádheru zapadajúceho slnka, pokiaľ
budú mozoľnaté prsty naďalej prechádzať zrnkami ruženca, pokiaľ sa
ráno šíri vôňa nového dňa. Budeme na Vás vždy vďačne spomínať. Sme
radi, že sme Vás mali a že ste boli s nami. Modlíme sa, aby vám Boh na
príhovor Kráľovnej pokoja daroval pokoj vo večnosti. Zostanete navždy
zapísaný v našich srdciach, v našom živote a v našom Medžugorí.“ ☐
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Návšteva u mostarského
biskupa Petara Paliča

Rozhovor
s biskupom Petarom Paličom
25. júna 2021 biskup Petar Palič prijal predsedu Modlitbovej akcie Dr. Maximiliána Domeja vo svojom sídle v Mostare. V priateľskej atmosfére a podrobnom rozhovore mohol nového biskupa zoznámiť s dokumentárnou prácou Modlitbovej akcie vo Viedni trvajúcou desiatky rokov. Ďakujeme veľmi pekne za čas, ktorý nám
venoval. Biskup Petar Palič ako miestny biskup v Medžugorí chce
vo svojej zodpovednosti počkať na konečný verdikt Cirkvi. Modlime sa najmä za jeho významnú a zodpovednú funkciu pastiera nového pútnického miesta, aby mu dal Boh múdrosť a schopnosť
rozlišovania. S radosťou poskytol nášmu časopisu nasledujúci rozhovor.
Vaša Excelencia, 14. septembra
2020 vás slávnostne uviedli do
úradu mostarského biskupa. Modlitbová akcia Viedeň vám ďakuje

za ochotu odpovedať na naše
otázky.
Študovali ste okrem iného v Grazi a poznáte problémy západnej
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Cirkvi, kde došlo k veľkému úpadku viery. Tu v Hercegovine je živá
viera stále zachovaná. Kde vidíte
riešenie pre úspech novej evanjelizácie?
Je ťažké zovšeobecňovať veci. Niektorí hovoria, že súčasná situácia
Cirkvi v Európe je podobná situácii
pred reformáciou, pred veľkým rozkolom v západnom kresťanstve. Iní hovoria, že je to podobné ako po Francúzskej revolúcii, keď sa kostoly
a kláštory vyprázdnili, kostoly boli zatvorené a premenené na iné účely.
Verím, že každá kríza vedie k akejsi
katarzii, očiste. Tento proces môže
byť niekedy bolestivý, ale je nevyhnutný pre budúcnosť. Cirkev sa musí zbaviť všetkého, čo jej bráni ohlasovať
dobrú novinu. Sila Cirkvi nikdy nespočívala na atraktívnej mase, ale na
„malosti“ a „súdržnosti“ stáda.
Na Západe je kríza viery a nie je jednoduché priviesť ľudí k nejakému
praktickému životu vo viere. V hraničných životných situáciách sa však
všetci stávame akosi citlivejšími na
tému viery a náboženstva. V určitých
situáciách sa „sväté“ zjavuje samo.
Akú úlohu zohráva Matka Božia
vo vašom osobnom živote viery?
Čo sa týka môjho vzťahu k Panne
Márii, tento vzťah sa v priebehu môjho života, samozrejme, menil. To znamená, že poznanie Matky Božej a jej
úloha v dejinách spásy rokmi rástli
a dozrievali. Keď som ako dieťa sle-

doval, počúval a modlil sa ruženec so
staršími, vzbudzovalo to vo mne pocit
obdivu k Márii. Sledoval som ju viac
ako matku. Počas môjho štúdia teológie som uvažoval ako teológ a snažil
som sa to neuveriteľné v Máriinom
živote pochopiť a porozumieť tomu.
Teraz sa snažím ísť po Máriinej ceste
viery, nasledovať ju v osobnom vzťahu s Bohom a prosiť ju o príhovor. Niekto výstižne vyjadril „mariánsku spiritualitu“ takto: „Mária nemá nič. Dostala všetko. Dala všetko.“ Úplne podriaďuje svoj život Božej vôli, prijíma
výzvy a je pripravená kráčať po neznámych cestách. Jej hymnus Magnifikat
svedčí o jej vzťah k Božiemu slovu.
Ako vieme z histórie, františkáni
mali počas obdobia tureckej nadvlády obzvlášť blízko k ľuďom.
Poznáme problém rozdelenia farností v Hercegovine medzi františkánov a diecézne duchovenstvo. Upokojila sa táto situácia?
Žiaľ, neobvyklé situácie v niektorých
farnostiach v diecéze existujú dodnes
a pretrvávajú. Keď hovoríme o tejto
situácii, potom sa nemôžeme vyhnúť
daným záležitostiam a musíme žiť
s nimi. V prvej línii tu máme na mysli
predovšetkým katolícku ekleziológiu,
ktorá hovorí, že Cirkev je organizovaná hierarchicky a že každý z nás má
v Cirkvi svoju úlohu a poslanie. Potom
máme na mysli obnovu regulárnej
hierarchie v Bosne a Hercegovine,
ako aj ustanovenia Svätej stolice,
teda dekrét, ktorý bol podpísaný
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v Ríme a čaká na svoju realizáciu.
Myslím, že otázka, kto je za čo zodpovedný, kto kam vedie atď., je slepá
ulička. Každý z nás v Cirkvi by mal žiť
svoju zodpovednosť za svoje povolanie.
24. júna 1981 sa v Bijakovičiach
v Medžugorí stalo niečo, čo si nikto nedokázal ani len predstaviť.
Šiesti tínedžeri tvrdili, že vidia
Matku Božiu. Pamätáte si ešte,
kedy ste prvýkrát počuli o zjaveniach?
Vôbec nie. Ale pamätám si, že sme
sa v roku 1990 ako mládežnícka skupina zúčastnili na mládežníckom festivale v Širokom Brijegu. Neskôr sa
dostali správy z Medžugoria aj k nám.
V tom čase vlastne nemal tento jav
žiadny vplyv na môj život. Neskôr, keď
som začal študovať teológiu a keď
som sa stal kňazom diecézy Dubrov-

nik, získal som aj ďalšie kontakty a informácie.
V Rakúsku sa stal medžugorský
jav neodmysliteľnou súčasťou
pastorácie. Kardinál Schönborn
znova a znova zdôrazňuje, že
v Medžugorí sa prebudilo nespočetné množstvo povolaní pre rakúsku Cirkev. Ako vidíte vy biskupi svoj príspevok k tomuto veľkému duchovnému prebudeniu, ktoré sa deje v Medžugorí?
Okrem vyhlásení mojich predchodcov, ktoré sú publikované v rôznych
knihách, jediným oficiálnym vyhlásením o Medžugorí je vyhlásenie Biskupskej konferencie Juhoslávie z roku
1991, v ktorom biskupi povedali, že
„na základe doterajších šetrení sa
nedá potvrdiť, či ide o nadprirodzené
javy a zjavenia“.
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V tom istom vyhlásení biskupi tiež
uviedli, že „z akýchkoľvek motívov sa
uskutočňujú v Medžugorí mnohé
zhromaždenia veriacich z rôznych
častí sveta, či už z náboženských alebo rôznych iných motívov, oba si vyžadujú pozornosť a predovšetkým pastoračnú starostlivosť diecézneho biskupa a s ním aj ostatných biskupov,
aby v Medžugorí a vo všetkom, čo
s tým súvisí, bola zaručená zdravá
úcta k Panne Márii v súlade s učením
Cirkvi“.
Verím, že ku každému fenoménu treba pristupovať pokojne, trpezlivo, rozvážne, profesionálne, so správnym
„rozlišovaním duchov“ a správnym
hodnotením. V tejto chvíli Svätá stolica sleduje dianie v Medžugorí. Mojou
povinnosťou a povinnosťou všetkých
veriacich bude poslúchať pokyny
a rozhodnutia Svätej stolice.
My z Modlitbovej akcie tento jav
novinársky sprevádzame už od
roku 1983. Zámerom nášho spoločenstva je šíriť posolstvo v čistej a neskreslenej forme. V začiatkoch nášho spoločenstva
v roku 1985 by sme neuverili
tomu, že naša činnosť potrvá tak
dlho. V nemeckej jazykovej oblasti existuje veľký záujem o medžugorský jav. Ako vidíte pôsobenie
Matky Božej v Lurdoch, Fatime
a Medžugorí?
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás
v paragrafe 67 učí: „V priebehu storočí sa vyskytli takzvané ,súkromné‘ zja-

venia. Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je ,zlepšovať‘ či ,dopĺňať‘ Kristovo definitívne
Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono
plnšie žilo v istom dejinnom období.
Zmysel veriacich (sensus fidelium)
vie pod vedením Učiteľského úradu
Cirkvi rozlíšiť a prijať, čo je v týchto
zjaveniach autentickou výzvou Krista
alebo jeho svätých pre Cirkev.“
Tu je však potrebné urobiť rozdiel.
Zjavenia v Lurdoch a vo Fatime boli už
uznané Cirkvou, ale zjavenia v Medžugorí ešte nie. Niektoré tvrdenia tzv.
„vizionárov“ sú ešte aj veľmi zložité
a otázne. Celkovo však ide o súkromné zjavenia, ktoré nie sú súčasťou viery, ale patria ku Katolíckej cirkvi.
Na tohtoročné stretnutie mládeže prišli viacerí biskupi. Kardinál
Robert Sarah mal dokonca pre
mládežníkov dlhú osobnú katechézu. Vidíte v tom znaky toho,
že Medžugorie bude pomaly tiež
uznané za svätyňu?
Nie som prorok, ani prorokov syn. Je
dôležité žiť súčasnosť veľmi zodpovedne.
V otázke uznania zjavení dôjde
pod vaším vedením diecézy
k zmene v porovnaní s vaším
predchodcom biskupom Ratkom
Peričom? Ako pastier Mostarskej
diecézy, na území ktorej sa
Medžugorie nachádza, navštívite
toto miesto?
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Samozrejme. Ako biskup som navštívil Medžugorie už niekoľkokrát. Úlohou biskupa nie je rozpoznávať takzvané „zjavenia“. Medžugorie je farnosťou Mostarsko-Duvnianskej diecézy a ako biskup som zodpovedný za
túto farnosť v kontexte súčasnej situácie, ktorú Svätá stolica pozorne sleduje. Preto menovala apoštolského
vizitátora so špeciálnou úlohou pre
farnosť Medžugorie.
Hoci Medžugorie ešte nie je oficiálne uznané, milióny ľudí tam
putujú a zažívajú veľké milosti.
Hlavnými posolstvami sú modlitba, pokánie a pokoj. Prečo ľudí
v Medžugorí tak oslovujú posolstvá, ktoré v podstate nie sú ničím novým?
Mám radosť z každého obrátenia
a z každého, kto našiel správnu cestu
k sebe samému a k Bohu cez Kristovu Cirkev. Viera sa chápe ako milosť,
ako nezaslúžený dar a osobná odpo-

veď Bohu na jeho dary a milosti. A na
to nepotrebujeme žiadne nadprirodzené dôkazy. Čo by to bolo za vieru?!
Človek žije svoju vieru s veľkou dôverou v Boha, že nás miluje a dáva nám
každý deň novú šancu, aby sme mocou a darmi Ducha Svätého mohli
rásť v poznaní Ježiša Krista, Božieho
Syna, ktorý vykúpil svet svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.
Vážený pán biskup, ďakujeme
vám za odpovede na otázky a prajeme vám veľa milostí, múdrosti
a zručnosti pri riadení vašej veľmi
dôležitej diecézy. Chceli by ste
odkázať niečo osobné našim čitateľom časopisu MEDJUGORJE?
Všetkým čitateľom prajem Božie požehnanie a veľa síl Ducha Svätého,
aby sme mohli všetci rásť v zrelej
a úprimnej viere.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
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Využime tento čas
na modlitbu
Rozhovor

s pátrom Petarom Ljubičičom

Páter Petar Ljubičič navštívil toto leto Rakúsko. Viedol modlitbové
stretnutia v St. Mareine v Lavantale, v Grazi a v Persenbeugu.
Zažili sme ho 11. augusta 2021 u lazaristov v kostole Panny Márie v Grazi. Porozprával o svojich dlhoročných skúsenostiach s pútnikmi v Medžugorí. Počas všetkých tých rokov sa páter Petar stal
skutočným duchovným sprievodcom. S veľkou hĺbkou modlitby,
s mimoriadne láskavým správaním a svojou nesmierne milou povahou odovzdáva posolstvá Božej Matky ďalej a hľadajúcich privádza
na cestu svätosti. Je skutočným dieťaťom Božej Matky. Vyžaruje
z neho láska a priateľstvo ako ovocie prežívanej viery. Páter Petar
nám s potešením poskytol nasledujúci rozhovor.
Drahý páter Petar, kto vám dáva
silu vyžarovať toľko odvahy a radosti?
Áno, moji drahí: Boh nám dáva silu.
Keď sa mu trochu otvoríme, dá nám
všetko. Keď s ním počítame, keď do
neho vkladáme všetku svoju nádej
a odovzdáme mu všetko, nemusíme
sa báť. Dá nám všetko a my môžeme
jeho lásku vždy viac zakúsiť a zažiť.
Ako ste prežívali 40. výročie a čo
pre vás znamená 40 rokov zjavení
v Medžugorí?
Štyridsať rokov zjavení je pre nás
veľkým darom a milosťou. Medžugorie je miestom modlitby, úplnej oddanosti a obrátenia. Milióny ľudí prišli
do Medžugoria a zažili niečo, čo sa
nedá opísať slovami. Vo svojom živote

zažili zmeny a sú Bohu veľmi vďační.
Dokonca hovoria, že tento život je príliš krátky na to, aby sme ďakovali
Bohu za všetko, čo urobil, a za to, ako
on a Božia Matka pôsobia v Medžugorí. Preto hovorím: tieto dni sú dňami
milosti, dňami duchovnej očisty našich duší a dňami rozhodnutia sa pre
Ježiša.
V posolstve z 25. júna 2021 Matka Božia povedala, že sa máme
modliť za pokoj a slobodu. Ako vidíte túto dobu pandémie, v ktorej
žijeme?
Túto pandémiu nazývam morom modernej doby. Chce sa ľuďom vziať sloboda a urobiť niečo, o čom nevieme
nič. Ale myslím si, že sa nemusíme
báť. Boh nedopustí, aby všetko zahy-
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nulo. Matka Božia nás učí, že sa máme modliť. Modlitba, dôvera v Boha
a trpezlivosť sú veľmi dôležité. Buďme trpezliví, modlime sa a zažijeme
Božiu pomoc.
Ste najstarší z desiatich detí
a dnes ste kňazom. Kedy ste prvýkrát pocítili svoje povolanie?
Moja matka šesť rokov vôbec nemala deti a vždy prosila Boha o dieťa.
Povedala Bohu, že je pripravená mať
toľko detí, koľko jej chce dať. Potom
som prišiel ja ako prvé dieťa a odkedy
si pamätám, chcel som byť kňazom.
Na budúci rok budem môcť osláviť
zlaté kňazské jubileum. Vždy som to
vnímal ako Božiu vôľu a nikdy som
neprežíval krízu povolania, ale vždy
som to povolanie cítil.

Keď človek počuje vaše meno,
vždy si spomenie aj na desať tajomstiev a vizionárku Mirjanu. Čo
si myslíte o súčasnej dobe?
Situácia v celom svete je chaotická,
svet je v kríze. Potrebujeme zásah, zásah z neba. Čo bude, nevieme. Ani my
nechceme špekulovať. Matka Božia
nás stále znovu žiada, aby sme sa
modlili. V modlitbe môžeme trochu
pochopiť, prečo je dnes situácia taká,
aká je. Nevieme, čo nám tajomstvá
hovoria. Ale buďme pripravení, urobme všetko pre to, aby sme tento čas
využili, aby mohol prísť lepší čas, čas
milosti, aby sme všetko prijali a prežili.
Kto je pre vás Matka Božia?
Preblahoslavená Panna Mária je
najkrajšia a najmilšia žena na svete,
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presvätá Matka a najčistejšia Panna,
najblahoslavenejšia zo všetkých žien.
Hriech sa jej nikdy nemohol dotknúť.
Bola prijatá v milosti, oslobodená od
každého tieňa hriechu. Zachovala si
svoju nepoškvrnenosť a bola blahoslavená. Jej nepoškvrnená čistota
umožňuje, aby presvitala milosť. Svätý Joachim a svätá Anna jej dali pozemský život po mnohých rokoch pôstu a modlitieb. A sám Boh – Otec, Syn
a Duch Svätý – jej v tej prvej chvíli dal
dušu plnú milosti, plnosť Božej lásky.
Boh si Máriu vyvolil od večnosti pre
krásu jej duše a vznešenosť jej srdca,
pre slávu samej milosti. Bola svätá:
plná dobra, lásky a pokory. Nikto nie

je taký drahý Bohu ako ona. Bola úplne otvorená Bohu, oddaná jeho vôli,
slobodná, aby sa mu odovzdala v láske. Milovala Pána a slúžila mu zo
všetkých síl. Dala svoj život k dispozícii Bohu a plne prijala Boží plán
spásy. Preblahoslavená Panna Mária
je našou všemohúcou orodovníčkou
u svojho Syna, pretože sa prihovára
za nás ako jeho Matka. Mária je nádejou všetkých, ktorí si zúfajú, pomáha nám hriešnym, je spolupracovníčka na Kristovom vykupiteľskom
diele.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej
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POSOLSTVÁ KRÁĽOVNEJ POKOJA
Doteraz posledné vydanie Posolstiev Kráľovnej pokoja obsahuje všetky posolstvá Panny Márie počnúc štvrtkovými posolstvami od 1. marca 1984 určenými predovšetkým pre farnosť Medžugorie až po
mesačné posolstvá od 25. januára 1987 do konca
roka 2019. Zároveň sme pridali všetky zverejnené
posolstvá Mirjane, ktoré dostala 2. dňa v mesiaci
(okrem posledného z 2. marca 2020, ktoré bolo po
uzávierke knihy).
Matka Božia nás viackrát nabádala, aby sme sa
stali jej apoštolmi a šíriteľmi posolstiev, ktoré nám
ukazujú cestu k jej Synovi a bližšie osvetľujú dôvody
jej príchodu do Medžugoria. Chceme vás požiadať, aby ste aj vy pomohli pri šírení posolstiev a ponúkli túto knižku svojim priateľom alebo ľuďom, ktorí prejavia záujem o bližšie spoznanie medžugorských udalostí.
Aj túto knižku posielame všetkým záujemcom za dobrovoľný príspevok. Predovšetkým sme však vďační za vaše modlitby, ktoré nám pomôžu pri zabezpečovaní našej práce.

ĎAKUJEME ZA PODPORU
Aj v roku 2020 sme sa uchádzali o vašu podporu, ktorú ste mohli prejaviť poskytnutím 2% zo zaplatenej dane pre našu organizáciu Mariánske centrum Medžugorie. Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí túto možnosť využili a my sme mohli
použiť na krytie časti tlačiarenských nákladov sumu 1773 eur. Ďakujeme vám!

MEDJUGORJE – ROZHOVORY 4
Pripravujeme pokračovanie rozhovorov s vizionármi z obdobia, keď už ako dospelí ľudia si založili svoje rodiny a po skúsenostiach z občianskej vojny začali
ešte hlbšie vnímať posolstvá Matky Božej. Stali sa svedkami, ktorí svojím každodenným životom sú blízki väčšine ľudí, majú svoje bežné ťažkosti a problémy, ale
naďalej poskytujú svedectvo o Božej láske, ktorá dovoľuje Panne Márii ešte stále byť s nami. Brožúru plánujeme vydať v januári 2022.

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

Objednávky cez internet:
http://www.marianskecentrum.sk/
books_offer.php
marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk
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Mária nás vedie k Spasiteľovi,

ktorý na nás čaká v spovednici
Rozhovor
s farárom Wernerom Fimmom
Farár Werner Fimm je známy exercitátor a vyhľadávaný spovedník. Počas svojej práce poštového doručovateľa vypočul volanie nasledovať
Ježiša a namiesto listov ľuďom prináša posolstvo evanjelia a sviatostí.
Keď sme ho stretli na festivale mládeže v Medžugorí, povedal nám,
že je ľuďom k dispozícii ako spovedník až deväť hodín denne. V rozhovore hovoril o výnimočnom postavení Panny Márie v Božom pláne spásy a prečo sa to nemôže udiať inak, iba tak, že sa Panna Mária ako
Kráľovná pokoja zjaví v Medžugorí a urobí toto miesto spovednicou
celého sveta. Ďakujeme farárovi Fimmovi za rozhovor a predovšetkým
za jeho službu spovedníka, prostredníctvom ktorej môže Kristus ľuďom darovať veľa uzdravenia, oslobodenia a nových začiatkov.
V krátkosti sa nám, prosím,
predstavte.
Volám sa Werner Fimm. Niektorí
ma možno poznajú z televízie alebo
z youtubových kanálov. Od roku
2014 ma poverili, aby som sa ako
kňaz a misionár mohol naplno venovať evanjelizácii v nemecky hovoriacich krajinách.
Na festivale mládeže v Medžugorí spovedáte nespočetné
množstvo ľudí. Prečo je pre vás
také dôležité ponúkať túto službu?
V mojich 56 rokoch mám už nejakú
skúsenosť zo spovedania. Pre mladých ľudí je dobré, ak im túto skúsenosť odovzdám ďalej. Dobrí spoved-

níci sú veľmi dôležití. Preto mi záleží
na tom, aby som prišiel a spovedal.
Vidím tu veľký prelom, mariánsky
prelom. Je to prelom vo vnútri Cirkvi
prostredníctvom Panny Márie, ktorá
má osobité postavenie v Božom pláne spásy. Mária je skutočná misionárka. Ona vyprosila obrátenie ľudstva jedinečným spôsobom – svojou
oddanosťou až po bolesť pod krížom.
V Božom pláne spásy má s Ježišom
svoje poslanie. Teológovia prvých
storočí hovoria, že Mária je novou
Evou a Ježiš novým Adamom. Mária
pôsobí cez svoju oddanosť, utrpenie,
bolesť, cez všetko, čím si prešla, čo
robila. Môžeme povedať, že priniesla
spásu na obetnom oltári svojho Nepoškvrneného Srdca. Ona je prvou
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misionárkou. Je prvá, ktorá ľudí vedie k obráteniu a do spovednice, aby
získali pokoj. Rozhodujúce je, že
Panna Mária chce, aby sme si Krista
k sebe „pritiahli“, a v tom je jej pôsobenie v Cirkvi jedinečné. Mária má
osobité postavenie, pretože je Kráľovnou neba a zeme a Kráľovnou
všetkých anjelov a svätých. Dosiahla
ho preto, lebo verne slúžila Božiemu
plánu spásy, nikdy nespáchala žiaden hriech, ale vždy plnila Božiu
vôľu.
Prečo je spoveď taká dôležitá?
Prečo nás Matka Božia v Medžugorí prosí, aby sme išli raz za mesiac na svätú spoveď?
Ján Krstiteľ o Ježišovi pri Jordáne
povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý
sníma hriechy sveta.“ (Jn 1, 30) Hriechy s nami zostávajú, ak sa z nich
nevyspovedáme. V krste je nám odpustené, no my žijeme ďalej. Voči
hriechom sme slabí a bezmocní. Napriek krstu v nás stále pretrváva
naša slabosť ako dôsledok dedičného hriechu. V reči teológie sa tomu
hovorí konkupiscencia (sklon k hriechu). Hoci stále upadáme do hriechov, Boh chce hriechy z nás sňať.
Len tým, že sme neustále s ním a on
nás očisťuje, môžeme prinášať ovocie: tridsaťnásobné, šesťdesiatnásobné i stonásobné. Nikdy to však
nepôjde bez sviatosti zmierenia. Je
to sviatosť mŕtvych a my sme prebudení k životu! Je nám daný nadprirodzený život, aby sme mohli žiť ako
noví ľudia. Dáva nám čoraz väčšiu
schopnosť povedať: „Už nežijem ja,
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skončia? V spovednici, aby tu dosiahli pokoj. Mária je do toho zapojená osobitným spôsobom. Je to jej
dvojité poslanie, ktoré nachádzame
v Biblii. Mária je skutočnou pomocníčkou v Kristovom diele vykúpenia.
Viacerí pápeži hovoria o Márii ako
Medžugorie sa nazýva spoved- o spoluvykupiteľke. Toto jedinečné
nicou sveta. Prečo tu ľudia tak poslanie bolo dané len Panne Márii.
Hriech vždy zaslepuje a mnohí ľudia
radi chodia na spoveď?
prichádzajú do MeNemôže to byť
džugoria práve zainak. Medžugorie
„Skutočný pokoj
slepení hriechom.
je spovednicou svedostávame od Boha
ta! Pokoj vo svojom prostredníctvom zmierenia Keď však prídu, uvedomia si vďaka pôsrdci dosiahneme
v svätej spovedi.“
sobeniu Panny Málen vtedy, ak zarie, ako vyzerajú
vládne pokoj vo
vzťahu s Bohom, s blížnymi, so se- pred Bohom. Pretože Mária dostala
bou samým a s Cirkvou. Pokoj v srdci od Boha tú moc, aby zjavila ľudské
máme iba vtedy, keď nás Boh zbaví myšlienky. Keď si ľudia uvedomia,
našich hriechov. Ak sa Mária na tom- ako vyzerajú pred Bohom, prichádzato mieste zjavuje ako Kráľovná pokoja, aby tu rozsievala plody pokoja,
stáva sa z Medžugoria celkom prirodzene spovednica sveta. Lebo bez
sviatosti zmierenia niet pokoja v srdci. To je dôvod, prečo sa tu toľko ľudí
spovedá.
Mária je tiež osobitným spôsobom
povolaná zjaviť ľudské myšlienky.
V evanjeliu o obetovaní Ježiša v chráme sa píše: „A tvoju vlastnú dušu
prenikne meč, aby vyšlo najavo
zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 3435) Preto sem ľudia prichádzajú,
možno sú celkom ďaleko a možno
veľmi hlboko vo svojich hriechoch,
no keď vkročia na túto zem, vyjavia
sa im vlastné myšlienky. Uvidia seba
samých stáť pred Bohom vo všetkých svojich hriechoch. Nuž a kde
ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20)
To sa stáva možným len prostredníctvom sviatosti zmierenia. Nazývame
sa kresťanmi, pretože prostredníctvom krstu a sviatostí sme premenení na podobu Ježiša Krista.
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jú do spovednice k Ježišovi. Preto
musí byť Medžugorie vo svojej podstate spovednicou sveta. Skutočný
pokoj dostávame od Boha prostredníctvom zmierenia v svätej spovedi.
Lebo Boh nám nedáva pokoj, aký
nám ponúka svet, ale pokoj, ktorý
nám môže dať len on sám. Boh nám
dáva pokoj a Panna Mária nás
k nemu vedie. Preto Mária vždy hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie!“
(Jn 2, 5) Mária má účasť na Kristovom diele vykúpenia bolesťou, ktorú
obetuje, v dokonalej jednote s Ježišom až po kríž. Nesie spolu s Vykupiteľom každú bolesť, aby nás on mohol zrodiť pre večný život a vykúpiť
nás. Vo svojej duši, vo svojom srdci
a vo svojom duchu nesie bolesti Spasiteľa. Mária sa celkom odovzdáva,
dáva svoje áno tomu, aby sa vykúpe-

nie uskutočnilo podľa Otcovej vôle.
Je Matkou bolesti a Spoluvykupiteľkou. Nie v tom zmysle, že by bola ako
Spasiteľka pri Ježišovi, ale má jedinečnú úlohu na Božom diele spásy.
Keďže Pannu Máriu Boh stvoril takú
nádhernú, mohla pomáhať v Kristovom diele vykúpenia. Panna Mária
hovorí: „Lebo veľké veci mi urobil
ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho
meno. (Lk 1, 49) Sláva Márie je vždy
Božou slávou. Vie, že od Boha dostala všetko pre svoje pôsobenie. Oslavujeme ju ako výnimočnú matku,
ktorá osobitným spôsobom pomáha,
aby sa ľudia vrátili späť k Bohu.
Vďaka za rozhovor!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Cornelia Wessely MA
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Posolstvá sa nás dotýkajú
Úvaha pátra Ignaza Domeja pri príležitosti 40. výročia Medžugoria
Boží zásah, ktorý sa pred 40 rokmi udial prostredníctvom
Panny Márie v Medžugorí, sa stal znamením pre veriaci,
ale i neveriaci svet. Dnes už azda nejestvuje na zemi miesto,
kde by sa o Medžugorí nevedelo. Správy o zjaveniach vzbudili u ľudí od začiatkov až po dnešok rozmanité reakcie.
Niektorí sa k tomuto javu postavili uzavreto či odmietavo,
iní nachádzajú v príchode Matky Božej oporu a nádej
v dnešnej nestálej, rýchlo sa meniacej spoločnosti. Všetkých však spája to, že ich láskyplné posolstvá Panny Márie zasiahli a ovplyvnili, dokonca vyprovokovali, pretože od každého, kto ich berie vážne, vyžadujú osobné obrátenie. K takej výzve dnes nikto nemôže zostať ľahostajný.
Najvyšší naďalej posiela Pannu Máriu k nám
Na toto pozvanie zareagovalo mnoho ľudí na celom svete, za čo sa Panna
Mária v deň 40. výročia poďakovala týmito slovami: „Moje srdce je naradované, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje
pozvanie.“ V posolstve z 25. septembra 2021 hovorí, že Najvyšší ju naďalej
posiela k nám. Pretože Mária je plná milosti, jej vôľa je presiaknutá Božou
láskou. V tejto láske nás chce naďalej sprevádzať po ceste, ktorú začala
pred 40 rokmi.
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Do ľudských dejín vstupuje Boh
24. júna 1981 bola streda, slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa.
Panna Mária sa s Ježiškom v náručí zjavila na vrchu Podbrdo. Držala ho na
ľavom ramene, zahalená v závoji. Pravou rukou odhalila a zakryla závoj.
Ukázala na Ježiška a vizionárom naznačila, aby prišli bližšie. Vizionári uvádzajú, že Panna Mária s Ježiškom v náručí sa zjavuje každý rok na Vianoce.
Ide o dôležité znamenie: do ľudskej histórie vstupuje Boh. Spojenie Boha
s človekom nastáva prostredníctvom Márie, z ktorej sa narodil Kristus, pravý Boh a pravý človek. Kristus je vyvrcholením Božej lásky voči celému svetu. Udalosti v Medžugorí sú znamením toho, že Boh nenechá ľudstvo napospas svojmu osudu, ale aj dnes vstupuje do našich dejín, aby nás s láskou
sprevádzal.
On musí rásť a mňa musí ubúdať
Symbolický je aj dátum prvého dňa zjavenia. Bola ním slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Medzi týmto dňom a Vianocami je presne šesť
mesiacov. Sv. Ján Krstiteľ sa narodil šesť mesiacov pred Ježišom (porov.
Lk 1, 36.56). Do Vianoc sa dni skracujú a svetlo ubúda. Po vianočných
sviatkoch sa dni opäť predlžujú a svetlo je stále jasnejšie, až kým sa na
Veľkú noc ukáže, že Kristus je svetlo (porov. Jn 1, 4). Kristus, Baránok Boží,
je v Novom Jeruzaleme lampou a svetlom (porov. Zjv 21, 23). Na Krista,
ktorý je svetlom a životom, ukazuje Panna Mária počas prvého zjavenia
na vrchu Podbrdo. Aj Ján Krstiteľ vydal svedectvo pre toto pravé Svetlo,
ktoré prišlo na svet a osvietilo každého človeka (porov. Jn 1, 8-9). Pouká-
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zal na Ježiša, ktorý je Baránkom Božím a sníma hriechy tohto sveta (porov.
Jn 1, 29). Keď sa Jána Krstiteľa pýtali, prečo všetci nasledujú Ježiša a pri
ňom nik neostáva, odpovedal im: „On musí rásť a mňa musí ubúdať!“
(Jn 3, 30)
Výzva na obrátenie
Sv. Ján Krstiteľ pripravoval ľudí na príchod Krista a hlásal krst pokánia.
Konať pokánie znamená premýšľať hlbšie, radikálne zmeniť svoje myslenie.
Myšlienky, ktoré platili predtým, prestávajú platiť. Keď ľudia zmenia spôsob
myslenia a premýšľajú hlbšie, prehĺbia sa aj ich životy. Začnú konať inak.
Z toho vyplývajú ďalšie otázky: Čo teraz? Čo bude ďalej? Preto ľudia vtedy
prichádzali za Jánom a pýtali sa ho: Čo máme teraz robiť? A Ján im odpovedal celkom jednoducho: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké,
a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ (Lk 3, 11) Týmto spôsobom Ján pripravoval cestu Pánovi. Začal ľudí učiť, aby nevideli len seba samých, ale aj
ostatných. Cirkevní otcovia hovorili, že ľudia sa po hriechu pozerajú len na
svoj pupok a nevidia nikoho a nič iné. Boh však existuje iným spôsobom.
Do svojej lásky zahŕňa celé stvorenie. Otec zahŕňa svojho Syna a Syn svojho
Otca. Boh nie je osamelá bytosť, náš život je v spoločenstve. V Kristovi Boh
zahŕňa aj tých, ktorí sú od neho najviac vzdialení, hriešnikov a mŕtvych,
teda aj nás. V Evanjeliu podľa Jána sa hovorí: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal
moc stať sa Božími deťmi.“ (Jn 1, 12) Kristus od nás nechce nič iné, len aby
sme ho prijali a zahrnuli do svojho myslenia. Potom nás v krste prijme za
Božie deti.
Kto však k Jánovi Krstiteľovi neprišiel? Je to síce smutné, no pravdivé.
Neprišli len predstavitelia viery, veľkňazi, zákonníci, teológovia a farizeji,
lebo si mysleli, že sú nábožensky neomylní. Mysleli si, že všetko vedia. Preto ich Ján nemohol pripraviť na príchod Krista. Neprijali Krista a nakoniec
ho odsúdili na smrť.
Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec!
V Medžugorí ukazuje Panna Mária na Krista, ktorý je už medzi nami. Pre
nás teda platia Ježišove slová: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš
nebeský Otec!“ (Mt 5, 48) Ježiš vo večeradle svojim učeníkom hovorí: „Nik
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13)
Je nám teda povedané, aby sme darovali nielen svoju košeľu, ale aj život.
Košeľu dávajú tí, ktorí ešte len čakajú na Krista.
Vo svojej kázni na vrchu nám Ježiš hovorí: „Nech tak svieti vaše svetlo
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je
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na nebesiach!“ (Mt 5, 16) Keď darujem košeľu, neznamená to, že ten,
komu ju podám, v mojom skutku spozná a chváli Boha, nebeského Otca.
To sa môže stať len vtedy, ak som synom alebo dcérou Boha Otca a mám
Božiu Matku, Kráľovnú pokoja. ☐
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: 033 – 5583 199

25. augusta 2021 – „Drahé deti! S radosťou vás pozývam všetkých, ktorí
ste prijali moje pozvanie, milé deti, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte
svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby
ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc
sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás
všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“

25. septembra 2021 – „Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla
po ceste svätosti. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a že vás čaká
večnosť, aby ste so všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Milé deti,
nestarajte sa o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vaším cieľom
a radosť zavládne vo vašich srdciach. Som s vami a všetkých vás žehnám
svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2021 – „Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí,
nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a váži si život iných.
Milé deti, kto sa modlí, cíti slobodu Božích detí a s radostným srdcom slúži
pre dobro svojmu bratovi – človeku. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto,
milé deti, keď vás chcú spútať a využiť vás, nie je to od Boha, veď Boh je
láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám
pomohla rásť na ceste svätosti. 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.

ZAMERAJME SVOJ POHĽAD NA MÁRIU!
Účastníci tohtoročného festivalu mládeže v Medžugorí dostali od Svätého Otca
Františka pozdravný list, v ktorom im píše:
„Obráťte svoj zrak skôr na Máriu, náš veľký vzor v nasledovaní Krista. Odovzdajte
sa jej, ktorá svojimi slovami: ,Hľa, služobnica Pána‘ bezpodmienečne prijala Božie
pozvanie. Jej život je úplné, nezištné odovzdanie sa od zvestovania po Kalváriu,
kde sa stala našou Matkou. Obráťme svoj pohľad na Máriu, aby sme našli silu
a prijali milosť, ktorá nám umožňuje vyznať svoje vlastné „fiat“. Obráťme svoj pohľad na Máriu, aby sme sa naučili prinášať Krista do sveta, ako to urobila ona, keď
plná radosti a starosti ponáhľala sa pomôcť svätej Alžbete. Obráťme svoj pohľad
na Máriu, aby sme mohli svoj život premeniť na dar pre ostatných.“
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1,15 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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„Milé deti, nestarajte sa o pozemské veci,
ale túžte po nebi. Nebo bude vaším cieľom
a radosť zavládne vo vašich srdciach.“
(z posolstva z 25. septembra 2021)
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