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V tomto
milostivom
ãase znovu
vás poz˘vam
k modlitbe.
Modlite sa, milé
deti, za jednotu
kresÈanov, aby
v‰etci boli
jedno srdce.
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Mária Pavloviãová–Lunettiová poãas zjavenia 10. októbra 2004 vo Viedni
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MEDJUGORJE –

JEDNOTA

Láska zvíťazí, ak sa budete modliť!
„Modlite sa, milé deti, za jednotu kresťanov, aby všetci boli jedno
srdce.“
Týmito slovami sa k nám prihovorila Matka Božia vo svojom posolstve
z 25. januára 2005. Základ Cirkvi je Ježiš Kristus. Všetci sme Božími deťmi. Už na začiatku medžugorských zjavení povedala Matka Božia, že
sme rozdelení len preto, že sme to sami chceli. Ľudia a národy majú veľa
odlišností, avšak spája nás Ježiš Kristus. A na to zameriava našu pozornosť Matka Božia vo svojom januárovom posolstve. Podobne ako v každej väčšej rodine, aj v cirkvi sa občas stáva, že nastanú nedorozumenia
a spory. Ak je srdce ohlušené a ovláda ho sebectvo, vtedy nastáva nebezpečenstvo rozdelenia. Ak sa však v modlitbe počúva hlas srdca, potom
nachádzajú odozvu slová Ježiža z evanjelia o jednote veľkej kresťanskej
rodiny. Kto najviac trpí, ak je rodina rozdelená? MATKA! Práve tu cítime
láskavú a starostlivú ruku Matky, ktorá nás vyzýva, aby sme v modlitbe
prekonali všetky prekážky jednoty. Svet sa v mnohých ohľadoch zjednocuje a kresťanské hodnoty musia nanovo zažiariť v tomto zjednocujúcom sa svete. „Jednota sa uskutoční medzi vami, nakoľko sa budete
modliť a odpúšťať.“ To je rada Matky Božej. V Božom mene sa v dejinách viedli mnohé vojny. Modlime sa, aby sa v budúcnosti viedli len pokojné „vojny“ zmierenia a odpúšťania. K tomu je nevyhnutné dosiahnuť
určitú duchovnú zrelosť. Aby sme ju dosiahli, Matka Božia nás neustále
vyzýva k modlitbe a k obráteniu.
Nezabúdajme v modlitbách ani na Svätého Otca, ktorý sa odhodlal
niesť svoj kríž pred zrakmi svetovej verejnosti. Rozhodol sa, že bude niesť
svoj kríž verejne aj v mene tisícok chorých a postihnutých ľudí, ktorí často musia niesť svoj kríž v tichosti a osamelosti. Na konci tohto utrpenia
však stojí Kristus, ktorý premohol utrpenie a smrť. Myslime na to v tomto
Veľkonočnom období!
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
3

medjug76_vnutro33

29.3.2005 15:05

M

Stránka 4

EDŽUGORIE

âasopis Pur sa op˘tal v jednom interview biskupa
Pavla Hnilicu, starého pápeÏovho priateºa, ktor˘ od
svojho úteku zo Slovenska v päÈdesiatych rokoch Ïije
v Ríme, ako sa pápeÏ vlastne vyjadril k MedÏugoriu.
Interview viedla Mária Czerninová v októbri 2004.
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Interview
Biskup Hnilica, vy ste strávili
dlh˘ ãas v blízkosti pápeÏa Jána
Pavla II. a mohli ste s ním zaÏiÈ aj
veºmi osobné momenty. Mohli ste
niekedy hovoriÈ s pápeÏom o udalostiach v MedÏugorí?
Keì som v roku 1984 nav‰tívil Svätého Otca v Castel Gandolfe pri obede a rozprával som mu o zasvätení
Ruska Nepo‰kvrnenému Srdcu Panny
Márie, ktoré som 24. marca toho istého roku mohol neãakane uskutoãniÈ
v katedrále Nanebovzatia v moskovskom Kremli tak, ako si to Matka BoÏia vo Fatime Ïelala, bol veºmi dojat˘
a povedal: „Matka BoÏia Èa tam vlastnoruãne zaviedla,“ a ja som odpovedal: „Nie, Svät˘ Otec, priniesla ma vo
svojom náruãí!“ Potom sa ma sp˘tal,
ão si myslím o MedÏugorí a ãi som tam
uÏ bol. Odpovedal som: „Nie. Vatikán
mi to nezakázal, ale ma od toho odrádzal.“ Nato sa pápeÏ na mÀa veºmi
rozhodne pozrel a povedal: „Choì inkognito do MedÏugoria tak, ako si bol
aj v Moskve. Kto
ti to môÏe zakázaÈ?“ Tak˘mto

spôsobom mi pápeÏ nepovolil oficiálne, aby som tam odcestoval, ale
na‰iel rie‰enie. PápeÏ potom i‰iel do
svojej pracovne a priniesol knihu od
René Laurentina o MedÏugorí. Zaãal
mi z toho daão ãítaÈ a upozornil ma,
Ïe medÏugorské posolstvá majú
vzÈah k fatimskému posolstvu: „Pozri,
MedÏugorie je pokraãovaním fatimského posolstva.“ Cestoval som teda
tri-‰tyri razy inkognito do MedÏugoria,
ale vtedaj‰í biskup z Mostaru–Duvna
Pavao Îaniã mi nato napísal list,
v ktorom ma vyz˘val okamÏite prestaÈ
prichádzaÈ do MedÏugoria, lebo ináã
to napí‰e pápeÏovi. Ktosi ho zrejme
o mojom pobyte informoval, ale ja
som sa Svätého Otca báÈ nemusel.
Mali ste potom e‰te príleÏitosÈ
hovoriÈ s pápeÏom o MedÏugorí?
Áno, po druh˘ raz sme hovorili
o MedÏugorí, – e‰te sa presne pamätám – bolo to 1. augusta 1988. Z Milána pri‰la lekárska komisia, ktorá vtedy
prehliadala
vizionárske deti, k pápeÏovi do Castel

O P
ČAMI

Biskup
Pavel Hnilica
u pápeÏa
Jána Pavla II.

ÁPEŽA

Gandolfa. Jeden z lekárov spomenul, Ïe mostarsk˘ diecézny
biskup im spôsoboval ÈaÏkosti.
PápeÏ na to povedal: „KeìÏe je
biskupom toho regiónu, musíte ho
poãúvaÈ.“ PápeÏ celkom zváÏnel
a pridal: „Bude v‰ak musieÈ pred
BoÏím súdom skladaÈ úãty, ãi ko5
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nal správne.“ Potom zostal pápeÏ ist˘
ãas zamyslen˘ a povedal: „Dnes svet
stráca zmysel pre nadprirodzeno, to
znamená zmysel pre Boha. Ale mnohí
ten zmysel nachádzajú v MedÏugorí
znovu
prostredníctvom
modlitby
a sviatostí.“ To bolo najkraj‰ie a najexplicitnej‰ie svedectvo pre MedÏugorie. Zapôsobilo to na mÀa, lebo komisia, ktorá prehliadala vizionárov,
vtedy vyhlásila: Non constat de supernaturalitate. Naopak, pápeÏ dávno
spoznal, Ïe sa v MedÏugorí dejú nadprirodzené veci. PápeÏ sa predsa mohol daÈ presvedãiÈ rozliãn˘m rozprávaním in˘ch ºudí o medÏugorsk˘ch
udalostiach, Ïe na tom mieste sa moÏno stretnúÈ s Bohom.
Nie je moÏné, Ïe mnohé javy, ão
sa v MedÏugorí dejú, sú predsa len
vymyslené a skôr ãi neskôr sa ukáÏe,
Ïe svet naletel na veºk˘ podvod?
V Marienfriede sa pred niekoºk˘mi
rokmi konalo veºké stretnutie mládeÏe, na ktoré som bol pozvan˘ aj ja.
Vtedy sa ma ist˘ novinár p˘tal: „Pán
biskup, nemyslíte, Ïe to v‰etko, ão sa
deje v MedÏugorí, pochádza od diabla?“ Odpovedal som mu: „Ja som jezuita. Svät˘ Ignác nás nauãil, ako treba rozli‰ovaÈ duchov a, Ïe kaÏdá udalosÈ môÏe maÈ tri príãiny alebo dôvody: ºudské, boÏské alebo diabolské.“
Napokon musel so mnou súhlasiÈ, Ïe
v‰etko, ão sa v MedÏugorí deje, je
z ºudského hºadiska nevysvetliteºné,
totiÏ Ïe celkom normálni mladí ºudia
priÈahujú toºké tisíce ºudí, ktorí tam
kaÏdoroãne prúdia, aby sa tam zmierili s Bohom. MedÏugorie bolo medzit˘m nazvané spovednicou sveta. Ani
6

v Lurdoch, ani vo Fatime nevídaÈ, Ïeby toºko ºudí i‰lo k spovedi. âo sa
v spovedi deje? KÀaz svojím slovom
oslobodzuje ãloveka od diabla. Potom som tomu novinárovi odpovedal:
„PravdaÏe, satan dokáÏe veºa urobiÈ,
ale jedno naisto nedokáÏe. MôÏe diabol posielaÈ ºudí na spoveì, aby sa
oslobodili od neho samého?“ Tu sa
musel ten novinár zasmiaÈ a pochopil,
ão mám na mysli. Jedin˘m dôvodom
zostáva teda Boh! O tomto rozhovore
som potom referoval aj Svätému
Otcovi.
Ako sa dá medÏugorské posolstvo zhrnúÈ do niekoºk˘ch viet?
âo odli‰uje toto posolstvo od t˘ch
z Lúrd a Fatimy?
Na v‰etk˘ch t˘ch troch pútnick˘ch
miestach poz˘va Matka BoÏia na pokánie, ºútosÈ a modlitbu. V tom sú si
posolstvá na t˘ch troch miestach zjavení rovnaké. Rozdiel je v tom, Ïe tieto medÏugorské posolstvá trvajú uÏ
23 rokov. Táto intenzívna kontinuita
nadprirodzen˘ch zjavení sa v posledn˘ch rokoch nezníÏila, takÏe sa tam
ãoraz viac obracajú aj intelektuáli.
Pre niektor˘ch ºudí sú medÏugorské posolstvá nedôveryhodné
preto, lebo tam vypukla vojna.
Teda predsa len to nie miesto pokoja, ale sváru?
Keì roku 1991 (presne 10 rokov po
prvom posolstve: „Pokoj, pokoj a len
pokoj!“) vypukla vojna v Bosne a Hercegovine, bol som zasa raz na obede
u Svätého Otca a on sa ma sp˘tal:
„Ako sa dajú vysvetliÈ medÏugorské
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posolstvá, keì teraz v Bosne panuje
vojna?“ Tá vojna bola skutoãne hrozná vec. Povedal som preto pápeÏovi:
„Prirodzene, je to ako vtedy vo Fatime. Keby bolo vtedy hneì Rusko zasvätené Nepo‰kvrnenému Máriinmu
Srdcu, bolo by sa dalo zabrániÈ druhej svetovej vojne, ale aj roz‰irovaniu
komunizmu a ateizmu. Hneì potom,
ako ste, Svät˘ Otec, v roku 1984 toto
zasvätenie vykonali, nastali v Rusku
veºké zmeny, a t˘m sa zaãínal pád komunizmu. Aj v MedÏugorí Matka BoÏia najprv varovala pred t˘m, Ïe vypuknú vojny, ak sa neobrátime, ale
nik nebral tie posolstvá váÏne. To
znamená, keby boli biskupi vtedaj‰ej
Juhoslávie tie posolstvá brali váÏnej‰ie – pravda, nemôÏu poskytnúÈ definitívne cirkevné schválenie, keìÏe
zjavenia e‰te prebiehajú – moÏno by
to nebolo do‰lo tak ìaleko.“ PápeÏ
mi na to povedal: „TakÏe biskup Hnilica je presvedãen˘, Ïe moje zasvätenie Nepo‰kvrnenému Máriinmu Srdcu
bolo platné?“ A ja som odpovedal:
„PravdaÏe bolo platné, otázkou je iba,
koºkí biskupi toto zasvätenie vykonali
v jednote s pápeÏom.“
No vráÈme sa e‰te raz k tomuto
pápeÏovi a k jeho mimoriadnemu
poslaniu...
Áno, pred niekoºk˘mi rokmi, keì uÏ
bol pápeÏ chorºav˘ a zaãal chodievaÈ
s palicou, podával som mu zasa raz
poãas obeda správu o Rusku. Potom
sa pevne chytil môjho ramena, aby
som ho odprevadil k v˘Èahu, a opakoval dokola päÈkrát váÏnym hlasom
slová Matky BoÏej z Fatimy: „Na koniec bude triumfovaÈ moje Nepo‰kvr8

nené Srdce.“ PápeÏ skutoãne cíti, Ïe
má toto mimoriadne poslanie pre
Rusko. Aj vtedy zdôrazÀoval, Ïe MedÏugorie nie je niã iného ako pokraãovanie Fatimy a Ïe treba znovu
objaviÈ v˘znam Fatimy. Matka BoÏia
nás jednoducho chce vychovávaÈ
k väã‰ej dôvere. Veì je pochopiteºné, Ïe sa matka stará o svojej deti,
ktoré sú v nebezpeãenstve, a práve
to robí aj Matka BoÏia v MedÏugorí.
Vyrozprával som pápeÏovi, Ïe dnes
vychádza najväã‰ie mariánske hnutie z MedÏugoria. V‰ade sú modlitbové skupiny, ktoré sa schádzajú
v medÏugorskom duchu. A on to potvrdil.
Niektorí ºudia sa ãudujú, Ïe ani
jedno z medzit˘m uÏ dospel˘ch vizionárskych detí ne‰lo do klá‰tora, alebo sa nestalo kÀazom. Dá
sa to chápaÈ ako znamenie na‰ej
doby?
Áno. Ja to vidím celkom pozitívne,
lebo v tom môÏeme poznávaÈ, Ïe títo
ºudia, ktor˘ch vybrala Matka BoÏia, sú
jednoduch˘mi BoÏími nástrojmi. Oni
sami nie sú autori, ktorí si to povym˘‰ºali, ale spolupracovníci na veºkom BoÏom pláne. Veì oni sami by
na to nemali síl. Dnes je dôleÏité najmä to, aby sa obnovil Ïivot laikov. Napríklad aj dnes sú rodiny, ktoré Ïijú
toto zasvätenie Matke BoÏej, nielen
rádové sestry alebo kÀazi. Veì Boh
ponecháva slobodu. My musíme dnes
vo svete vydávaÈ svedectvo, moÏno
kedysi sa také svetlé príklady na‰li
skôr v klá‰toroch, ale dnes potrebujeme tieto znamenia aj vo svete. Dnes
sa musí obnoviÈ predov‰etk˘m rodina,

medjug76_vnutro33

29.3.2005 15:05

Stránka 9

MilosÈ
lebo rodina sa dnes nachádza vo veºkej
kríze. NemôÏeme poznaÈ v‰etky BoÏie
plány, ale iste musíme dnes posvätiÈ rodiny. Preão je dnes málo povolaní? Lebo je
málo svät˘ch rodín. Aj manÏelstvo je veºké povolanie.
âo si dnes myslia va‰i biskupskí
kolegovia o MedÏugorí?
Mária Pavloviãová-Lunettiová, jedna
z vizionárov, ktorá e‰te stále prijíma posolstvá od Matky BoÏej, raz predo mnou
plakala, lebo poãula, Ïe niektorí biskupi
spochybÀujú autenticitu posolstiev. B˘val˘ mostarsk˘ biskup Pavao Îaniã ju dokonca oznaãil za klamárku. Moja odpoveì mostarskému biskupovi bola: „M˘lite
sa. ZváÏte, ako sa zvyãajne správajú deti
vo veºkej rodine. Keì sa im zverí mimoriadne tajomstvo, tak sa povadia uÏ na
druh˘ deÀ a rozprávajú to tajomstvo ìalej. Keby som bol Matkou BoÏou, tak by
som si asi vybral iba jedno dieÈa, a nie
hneì ‰esÈ, to by sa mi bolo zdalo príli‰
riskantné. Ale tieto deti trápila mnohé roky polícia, a predsa niã nevytárali.“ Pravda, tieto posolstvá moÏno nie sú také hlboké a mysteriózne ako tie fatimské, ale tu
ide o to, aby sa rozh˘balo presadzovanie
fatimsk˘ch posolstiev, tak tomu rozumel aj
pápeÏ. Jednoducho nestaãia iba veºké posolstvá, ktoré sa v‰ak ìalej neroz‰irujú.
MedÏugorie ‰íri ustaviãnú modlitbu a dokonca pokánie. Je obdivuhodné, Ïe v MedÏugorí sa ºudia postia aÏ dvakrát do t˘ÏdÀa o chlebe a vode, zasväcujú sa Máriinmu Srdcu a uctievajú si ju.
V osemdesiatych rokoch pri‰li raz ku
mne ‰iesti biskupi z Brazílie, lebo poãuli,
Ïe sa zaujímam o MedÏugorie. P˘tali sa
ma vtedy, ãi môÏem pre nich zariadiÈ,
Ïeby mohli koncelebrovaÈ jednu om‰u
9
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s pápeÏom. Potom chceli odcestovaÈ
do MedÏugoria. PápeÏ privolil a prijal
ich, ale jeho sekretár monsignor Stanislaw Dziwicz potom povedal: „Nepovedzte, prosím, Ïe vás pápeÏ prijal
na súkromnej om‰i, lebo cestujete do
MedÏugoria, ale pozval vás preto, lebo ste pri‰li zìaleka z Brazílie.“ To
znamená, Ïe pápeÏ, prirodzene, nikdy
v˘slovne oficiálne MedÏugorie neuznal, ani tu nechce predbiehaÈ mostarského diecézneho biskupa. PápeÏ
by rád bol uÏ i‰iel do MedÏugoria, ale
to by musel mostarsk˘ biskup poskytnúÈ jasné znamenie.
Keì pápeÏ pred dvoma rokmi cestoval do Chorvátska a v Záhrebe bol
blahoreãen˘ kardinál Stepinac, zhromaÏdilo sa do 50 biskupov pri jednom
prijatí, pri ktorom som bol aj ja. Tak
som pozdravil biskupov, ktor˘ch som
uÏ poznal. Tu mi jeden z nich veºmi
srdeãne povedal: „Ja som apo‰tolsk˘
nuncius zo Záhrebu, a vy ste predsa
apo‰tolsk˘ legát z MedÏugoria!“ Nemyslel to pov˘‰enecky, ale prívetivo.
Ani kardinál Kuhariã zo Záhrebu sa síce nikdy oficiálne k MedÏugoriu nevyslovil, ale povedal mi: „Dejú sa tam
veºmi zaujímavé veci.“ V roku 1994,
desaÈ rokov po slávnostnom zasvätení sveta Máriinmu Srdcu, vyz˘val pápeÏ k osobitnej modlitbe za Bosnu,
kde e‰te panovala vojna. Preto som
cestoval do MedÏugoria a stretol som
sa aj s mostarsk˘m biskupom. P˘tal
sa ma, preão som sem pri‰iel, a ja
som povedal: „PápeÏ nás vyzval, aby
sme sa na mariánskych pútnick˘ch
miestach modlili za pokoj v Juhoslávii. Preto sme putovali do pútnického
miesta, ktoré je blízko udalostí.“ Biskup ma opravil a povedal, Ïe nejde
10

o pútnické miesto, ale o miesto modlitby. No ja som sa ho sp˘tal, v ãom je
rozdiel. Povedal som mu tieÏ, Ïe
musíme uznaÈ, Ïe najviac pomoci,
ktorá pri‰la poãas vojny na prospech
Chorvátsku a Bosne, pochádza od
medÏugorsk˘ch modlitbov˘ch skupín.
Av‰ak biskup chcel tieto skutoãnosti
prehliadnuÈ. Naopak splitsk˘ biskup
sa staval voãi MedÏugoriu veºmi pozitívne a napodiv bolo jeho mesto od
vojny u‰etrené.
Zmenilo sa v posledn˘ch rokoch
oficiálne stanovisko Cirkvi voãi
MedÏugoriu?
Iba za posledn˘ch desaÈ rokov putovali milióny ºudí do MedÏugoria. Keby si Cirkev skutoãne myslela, Ïe sa
tam ‰íri nieão proti viere alebo morálke, mala by povinnosÈ zakroãiÈ. Bola
by musela podniknúÈ v‰etko, aby ºudí
od toho ochránila. SkutoãnosÈ, Ïe
mlãí, je vlastne dobr˘m znamením
a de facto uznaním MedÏugoria. Staãí
iba zalistovaÈ vo farskej knihe, koºko
kÀazov do roka slávi v MedÏugorí sv.
om‰u. Neprichádzali by, keby boli objavili daão, ão hovorí proti hodnovernosti posolstiev. Podºa ovocia poznáme, ãi z toho vyrástol dobr˘, alebo zl˘
strom.
Aká bola va‰a osobná skúsenosÈ
v MedÏugorí?
Mal som to ‰Èastie, Ïe som hneì
vtedy mohol osobne spoznaÈ vizionárske deti, a t˘m som si o nich mohol utvoriÈ dobr˘ obraz. Získal som si
ich dôveru, a preto som mal pocit, Ïe
som do MedÏugoria osobne zasväte-
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n˘, ako som bol predt˘m aj vo Fatime, keì som smel spoznaÈ sestru Luciu a fatimského biskupa. Veºmi som
sa tomu te‰il a akosi som sa cítil aj
privilegovan˘, Ïe som sa mohol tak
zblízka zúãastÀovaÈ na medÏugorsk˘ch udalostiach. Aj teraz, keì sa
niekedy rozprávam s Vickou Ivankoviãovou-Mijatoviãovou alebo s Máriou
Pavloviãovou-Lunettiovou, cítim sa im
blízky. Preto cítim voãi nim aj istú
zodpovednosÈ, cítim sa ako ãasÈ jednej veºkej rodiny.
V jednom z prv˘ch posolstiev hovorila údajne Matka BoÏia o tom,
Ïe toto budú posledné zjavenia.
Mnoho ºudí pritom hneì myslí na

koniec sveta a Apokalypsu. Ako
tomu máme správne rozumieÈ?
Áno, poãul som o tom, ale ono je to
tak, Ïe v proroctvách b˘va ãasto reã
o „posledn˘ch dÀoch“, uÏ sv. Pavol
o tom hovoril. Veì Ïijeme v posledn˘ch dÀoch, ale skutoãní proroci nikdy neudávali urãit˘ ãasov˘ bod, kedy
sa tieto proroctvá splnia. Veì sám
JeÏi‰ povedal, Ïe ani len Syn ãloveka
nepozná ten ãas, kedy bude „Druh˘
návrat“ a „Posledn˘ súd“, Ïe to vie
len Otec. Preto môÏeme povedaÈ to
isté, ão som povedal uÏ skôr o Fatime: „MedÏugorie je najväã‰í BoÏí zásah do dejín ºudstva.“
(S priateºsk˘m povolením ãasopisu Pur)
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SVEDâIËO

Páter Tomislav Pervan

JEÎI·OVI
KRISTOVI

Na Nov˘ rok máme nové plány, Ïelania a rozhodnutia. Nov˘ rok je vÏdy
v˘zvou. âo treba robiÈ, ako sa správaÈ, aby sa JeÏi‰ovo posolstvo dostalo k dne‰nému ãloveku? Pre kresÈanov niet odpoãinku, oni nemajú dovolenku. Sú pozvaní byÈ misionármi,
poslami, ohlasovateºmi, nie natoºko
slovami, ako skôr osobn˘m príkladom
a vyÏarovaním Kristovho svetla. Bez
JeÏi‰ovej osoby a bez jeho slov by
ná‰mu Ïivotu a ná‰mu národu, ale aj
svetu nieão podstatné ch˘balo. Nebolo by „svetlo zhora“, nijak˘ ukazovateº pre Ïivot.
V‰etci potrebujeme vo svojom Ïivote orientáciu. Potrebujeme smernice
a kompasy, ktoré nám pomáhajú vyznaÈ sa v Ïivote, orientovaÈ sa v prúde, v premávke. Bez jasnej orientácie
ãloveku hrozí, Ïe sa v mori Ïivota
stratí. PoslúÏme si pri na‰ej úvahe ob12

razom zo súãasnosti. Väã‰ina nov˘ch
áut má zabudovan˘ tzv. navigaãn˘
systém. Sadneme si do auta a zadáme do poãítaãa dan˘ cieº jazdy. Hlas
zo zariadenia vedie a usmerÀuje vodiãa s istotou a presne k Ïelanému
cieºu. Veºa techniky, povedali by sme.
A skutoãne je to tak. No napriek hlasu
zvonka musí byÈ vodiã sám za volantom. Keì cestuje sám, je sám za cestu zodpovedn˘. Hlas nenahrádza zodpovednosÈ, auto treba viesÈ a treba
byÈ pritom pozorn˘. KaÏd˘ musí byÈ
v premávke v najvy‰‰ej miere opatrn˘
a musí dodrÏiavaÈ pravidlá premávky.
Napriek v‰etk˘m nebezpeãenstvám je
v‰ak ten hlas veºkou pomocou v mestách a oblastiach, v ktor˘ch sa ãlovek
nevyzná.
Podobne obdivujeme navigaãn˘ systém sÈahovav˘ch vtákov. Obdivujeme,
ako neomylne doletia do teplej‰ích
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krajín a potom – po prezimovaní – sa
zasa presne vracajú do svojho hniezda, v ktorom sa minulej jari vyliahli.
Odkiaº majú ten navigaãn˘ systém?
Vedci vravia, Ïe v ich maliãk˘ch mozgoch sú presne zaznamenané hviezdy, ktoré musia sledovaÈ, aby sa dostali do istého cieºa. To, s ãím sa ºudia
namáhajú, vtákom zabudoval samotn˘ Stvoriteº.
Nemohli by sme Kristovu osobu
a jeho Slovo porovnaÈ s tak˘m navigaãn˘m systémom? Hlasom z inej dimenzie, z iného okolia, ktor˘ nám zreteºne hovorí, ako máme cestovaÈ, aby
sme sa bezpeãne dostali do cieºa?
Alebo by sme mohli tento hlas porovnaÈ s Duchom Svät˘m, ktor˘ je Prstom BoÏím. Kristus nehovorí o hospo-

dárstve alebo o politike, o vede alebo
o umení, o vzdelaní alebo o v˘chove.
Nie, Kristus vrhá svetlo na v‰etk˘ch.
Kristova osoba a jeho Slovo osvetºujú
svojím svetlom v‰etky oblasti ºudskej
ãinnosti, kaÏdému ãlovekovi dodávajú
zvlá‰tnu farbu, zvlá‰tne svetlo, impregnujú celú bytosÈ. Prenikajú, fermentujú, menia smer, menia perspektívy. JeÏi‰ nehovoril o soli zeme
a o svetle sveta iba obrazne.
V‰etci vieme z vlastného Ïivota, ão
to znamená nieão kúpiÈ, ão má svoju
zvlá‰tnu znaãku. Práve tak nesmie
ná‰mu kresÈanskému bytiu ch˘baÈ tá
prapôvodnosÈ, ktorá ho robí nezameniteºn˘m. TotiÏ ak nám toto vyÏarovanie JeÏi‰a Krista a jeho posolstva
ch˘ba, tak odopierame svetu to naj13
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dôleÏitej‰ie a zrádzame sam˘ch seba
a svoje poslanie vo svete. Kristus sa
zaujíma o v‰etk˘ch ºudí, on by chcel
získaÈ kaÏdého ãloveka. Presne tak,
ako hovorí posledn˘ koncil, Ïe BoÏí
Syn t˘m, Ïe sa stal ãlovekom, zjednotil sa s kaÏd˘m ãlovekom. JeÏi‰ nazval svojich uãeníkom soºou a svetlom sveta. Soº nie je celok, ale svojou
silou vie preniknúÈ celú potravinu.
Takisto je to so svetlom: Aj keì je cel˘ svet zaplaven˘ umel˘m svetlom
Ïiaroviek, svetlo je tu, aby svietilo,
a nie aby ho postavili pod stôl alebo
pod mericu.
Radostné posolstvo JeÏi‰a Krista je
posolstvom, ktoré má v sebe svoju
‰pecifickú váhu a silu. Radostná zvesÈ
nie je iba posolstvom pozemského
JeÏi‰a Krista, ale JeÏi‰ ako osoba je
sám evanjeliom, radostn˘m posol14

stvom pre svet. Evanjelium sa zameriava na zmenu, obrátenie, osvietenie.
Keì sa dnes hovorí o zmene dominantn˘ch ‰truktúr sveta, tak by sme
túto frázu mohli pouÏiÈ aj na JeÏi‰ove
poÏiadavky na na‰u existenciu. Keì
ãloveka opanoval hriech, zlo, sily smrti, tak sa to obráti na svoj opak iba
príchodom JeÏi‰a Krista. Sily smrti sú
premoÏené, Zm⁄tvychvstal˘ je Pánom
celého sveta. Odvrátenie od m⁄tvych
bohov a idolov minulosti a obrátenie
k Ïivému Bohu JeÏi‰ovi Kristovi nájdeme na kaÏdej strane Nového zákona. Príì kráºovstvo tvoje! Zaãni ty,
Kristus, panovaÈ v mojom Ïivote! O to
v na‰om Ïivote ide.
Tak ako hudobné nástroje potrebujú rezonátor, v ktorom zaznieva ich
pôvodn˘ zvuk, tak aj radostná zvesÈ
potrebuje priestor na rezonanciu. Boh
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uÏ stvoril podmienky, tie sú tu, ale potrebné sú na‰e Ïivoty, ktoré vydajú
ozvenu na BoÏie plány, tak ako husle
stradivárky potrebujú umelca, ktor˘
z nich vyãarí dokonal˘ hudobn˘ záÏitok. Narodením JeÏi‰ov˘m, skrze jeho
kríÏ a jeho smrÈ a oslávenie Boh raz
navÏdy ponoril cel˘ svet do Kristovho
svetla. A poãas t˘chto dvoch tisícroãí
zmenilo toto posolstvo spoloãnosti,
kontinenty a ºudské srdcia.
Evanjelium je nové videnie sveta
a Ïivota, je to vnáranie predov‰etk˘m
do svetla Kristovho zm⁄tvychvstania.
NasledovaÈ JeÏi‰a Krista znamená
roz‰irovaÈ si horizont, orientáciu, maÈ
jasn˘ navigaãn˘ systém pre svoj Ïivot. Evanjelium je magna charta, veºk˘ dokument Kristovej cirkvi, popri Ïivotodarn˘ch sviatostiach je to podstatná súãasÈ jej Ïivota. Je to záruka
poslania a Ïivota Cirkvi. Je jasné, Ïe
nik z nás sa nenarodí ako veriaci alebo ako kresÈan. Veriacimi, kresÈanmi
sa stávame osobn˘m rozhodnutím
pre JeÏi‰a Krista, prijatím svetla, ktoré
pri‰lo na svet s JeÏi‰om. âasto sme
o tom poãuli pri bohosluÏbách vo Vianoãnom období. My v‰etci, ktorí sme
boli pokrstení ako malé deti, mali by
sme sa jedného dÀa sp˘taÈ, ão to vôbec znamená a ão Kristova osoba
vná‰a do ná‰ho rozumu a do ná‰ho
Ïivota. Musíme sa vÏdy nanovo rozhodovaÈ pre základné smernice Ïivota: Ku komu patrím? Kto je môj Pán?
Komu darúvam svoje srdce? Povedané slovami Biblie: Mocnostiam tohto
sveta, ktoré by mi znovu chceli naloÏiÈ jarmo otroctva, alebo Bohu, Pánovi môjho Ïivota, ktor˘ ma v Kristovi
oslobodzuje, vedie ma doìaleka, kto-

r˘ nás rodí pre nádej Ïivota, pre nepominuteºné, nezniãiteºné dediãstvo, pre
podiel na dediãstve svät˘ch, ktorí sú
ponorení do Kristovho svetla.
Ako sme uÏ povedali: Radostná
zvesÈ je JeÏi‰ Kristus ako osoba; pri‰iel z BoÏieho srdca a stretnutím
s nami sa stal na‰ím bratom. Cel˘m
srdcom musíme daÈ osobnú odpoveì
na BoÏiu ponuku. To je pravá orientácia pre ná‰ Ïivot. Svetlo a hlas zhora,
hlas z neba, ktor˘ nám dáva smernice
pre Ïivot. Navigaãn˘ systém Ducha
Svätého. To znamená zjavenie. Boh
by sa chcel stretnúÈ s ãlovekom. Viera
je umoÏniÈ toto stretnutie, orientovaÈ
sa na Boha. Boh by sa chcel bezpodmieneãne darovaÈ, a my máme prijaÈ
tento BoÏí dar. ÎiÈ definitívne v JeÏi‰ovi Kristovi a v jeho Duchu.
MedÏugorie je trvalá skúsenosÈ BoÏej ponuky a ãlovekovej odpovede,
záblesk Ducha Svätého v na‰ej dobe,
dôkaz, Ïe sa Boh nevzìaºuje, ale Ïe je
Ïiv˘m Bohom v Duchu Svätom. Tak
ako sa modlíme v eucharistickej modlitbe: „A aby sme uÏ neÏili len sebe
sam˘m, ale jemu, ktor˘ za nás umrel
a vstal z m⁄tvych, od teba, Otãe, poslal ako prv˘ dar veriacim Ducha Svätého, ktor˘ zavr‰uje jeho dielo vo svete a v‰etko posväcuje.“
Súradnice sú nám dané a uloÏené.
Boh oãakáva od nás odpoveì. Vystiera svoju ruku v ústrety, aby sme sa
zmierili, on pôsobí nebadateºne, aby
sme mohli ÏiÈ. To v‰etko nás poz˘va,
aby sme verili Kristovmu Duchu a pokúsili sa ÏiÈ z neho. Ako na‰a Matka
Mária. KieÏ sa to deje kaÏd˘ deÀ tohto roku!
15
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P. Slavko Barbariã:

Postite sa
srdcom
HovoriÈ o pôste v dne‰nom konzumnom
ãase a mentalite znamená hovoriÈ o zabudnutej náboÏensko-biblickej a kresÈanskej téme. A zatiaº ão v Cirkvi sa celkom
vytratila nielen prax, ale aj zmysel pôstu,
vo svete sa stále viac hovorí o lieãebn˘ch
pôstoch a o najrôznej‰ích diétach, ktor˘mi sa má zabrániÈ v‰elijak˘m chorobám
a nadmernej telesnej hmotnosti.
Táto kniha vznikla v ovzdu‰í medÏugorsk˘ch udalostí. Pozvanie postiÈ sa mnoh˘ch prekvapilo: niektorí ho povaÏujú za
preháÀanie a fanatizmus, pretoÏe sme pozvaní, aby sme dva dni v t˘Ïdni Ïili len
o chlebe a vode, a to v stredu a piatok.
Mnohí to povaÏujú za nemoÏné, ba navy‰e nepotrebné. Z posolstiev o pôste vidíme, Ïe Matka BoÏia to nemyslí tak. Panna
Mária myslí biblicky aj cirkevne, pozná
skutoãné a preverené podmienky kaÏdého
duchovného rastu, ktor˘mi sú pôst a modlitba. Táto kniha obsahuje úvahy P. Slavka
o pôste a skúsenosti s pôstom. Chce pomôcÈ pochopiÈ, Ïe pôst je potrebn˘
a postiÈ sa je dobré – pre telo i pre du‰u.

Zabudnut˘ pôst
Ak si uvedomíme biblickú – ãi uÏ starozákonnú alebo novozákonnú – prax pôstu, cirkevnú tradíciu a skúsenosti svät˘ch
Katolíckej cirkvi a to, ão zostalo z pôstu
v na‰ich ãasoch, potom môÏeme naozaj
povedaÈ: „ZABUDNUT¯ PÔST“. Anselm
Grün pí‰e:

16

„Kde sa dnes postí? Sotva tam, kde to
najväã‰mi oãakávame, v klá‰toroch. Tam
sa uvádzajú mnohé dôvody, preão sa
dnes nemôÏe postiÈ tak, ako to predpokladal Benedikt vo svojej Regule, alebo
ako to praktizoval Franti‰ek: Ïe dnes sa
musí pracovaÈ viac ako predt˘m, preto uÏ
to nie je zdravé a Ïe veºa z toho je podmienené ãasom.“
Podºa cirkevného príkazu zostali uÏ len
dva pôstne dni: Popolcová streda a Veºk˘
piatok. Ak sa drÏíte rady, Ïe sa moÏno raz
najesÈ dos˘ta a dva razy menej, potom sa
dá povedaÈ, Ïe pôst vôbec nejestvuje, lebo takto by mal jesÈ kaÏd˘ rozumn˘ ãlovek: raz do dÀa do s˘tosti a dva razy pomenej, ináã to nie je dobré pre ºudsk˘ organizmus.
Piatok bol kedysi dÀom, keì kresÈania
nejedli mäso. Aj to sa ponecháva na slobodn˘ v˘ber, ão je veºká ‰koda pre
du‰evné i telesné zdravie. Zanikli aj pôsty
ako príprava na sviatky.
To, ão sa o pôste hovorí v ostatnom ãase, dokazuje, Ïe sa celkom zmenil aj zmysel pôstu, ktor˘ podºa oficiálneho vyjadrenia môÏe sa nahradiÈ dobr˘mi skutkami
alebo nejakou obetou, najmä odriekaním,
ão je celkom nesprávne. Kto sa nemôÏe
postiÈ, nemôÏe pôst niãím nahradiÈ, tak
ako chor˘ nemôÏe nijakou modlitbou nahradiÈ úãasÈ na svätej om‰i. Je ospravedlnen˘, Ïe sa nezúãastní, ale modlitbou svätú om‰u nenahradí. Ak napríklad niekto
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povie, Ïe sa poãas Pôstneho obdobia
zriekne cigariet alebo alkoholu, je to dobré, ale to nie je pôst. Ak niekto koná dobré
skutky, aj to je dobré, ale t˘m sa pôst nenahrádza.
Pôst a modlitba sú predov‰etk˘m prostriedkami na vnútorné oãistenie a oslobodenie, a potom predpokladmi pre
správny duchovn˘ rast a správanie voãi
sebe, voãi in˘m, prírode a Bohu.

V‰etci sú pozvaní postiÈ sa
Nesmieme zabudnúÈ, Ïe zdraví aj chorí,
mladí aj starí, bohatí aj chudobní, svätí aj
hrie‰ni sa musia postiÈ, ale dôsledky sú
celkom iné.
Vìaka pôstu a modlitbe budú maÈ zdraví viac súcitu pre chor˘ch. Chorí ºah‰ie
budú zná‰aÈ svoj kríÏ a podºa skúseností
mnoh˘ch skôr sa uzdravia.
Mladí si vìaka pôstu a modlitbe zachovajú slobodu a nedajú sa zotroãiÈ zlozvykmi, ktoré ºah‰ie spoznajú a úspe‰nej‰ie
budú proti nim bojovaÈ. Star‰í si vìaka
pôstu a modlitbe ºah‰ie zachovajú pokoj
a radostne budú preÏívaÈ svoje dni, budú
veºkodu‰nej‰í a vìaãnej‰í za svoj Ïivot.
Bohatí vìaka pôstu a modlitbe pochopia, ão potrebujú a ão majú. ªah‰ie sa podelia so svojimi chudobnej‰ími bratmi.
Pôst a modlitba im pomôÏu, aby sa nestali py‰ní na svoje bohatstvo, a ochráni
ich od nespravodlivého správania. Pôst
a modlitba im pomôÏu, aby boli vìaãní za
to, ão majú.
Chudobní vìaka pôstu a modlitbe ºah‰ie ponesú kríÏ chudoby a neupadnú do
poku‰enia myslieÈ si, Ïe ak budú maÈ viac
alebo ak zbohatnú, budú maÈ v‰etko.

Pôst ich ochráni od roztrpãenia v chudobe.
Hrie‰nikovi pôst a modlitba pomôÏu
ºah‰ie pochopiÈ jeho hrie‰nosÈ, lep‰ie si
uvedomiÈ vlastnú zodpovednosÈ, aby sa
úprimne kajal, získal silu oslobodiÈ sa od
zla a hriechu.
Svät˘ vìaka pôstu a modlitbe bude rásÈ
v láske, viere, nádeji, odovzdanosti a dôvere v Boha.
Vìaka pôstu a modlitbe by sa ºah‰ie
ochránilo Ïivotné prostredie, bolo by menej odpadkov, mohli by sme zvládnuÈ
v‰eobecné svetové nebezpeãenstvo, Ïe
v‰etko prírodné bohatstvo míÀame tak
r˘chlo, ako by sme boli posledná generácia na svete.
Keì vzniká táto kniÏka, jednostaj sa hovorí o treÈom tisícroãí a kladú sa otázky,
ão nám ono prinesie. Rad‰ej si poloÏme
otázku: akí chceme vojsÈ do tretieho tisícroãia my, pretoÏe ak vkroãíme do nového
milénia so svojou nadutosÈou, chamtivosÈou, nenásytnosÈou v jedle a pití a neustálym zhonom za materiálnym dobrom,
neprestajne budeme zapríãiÀovaÈ rôzne
katastrofy, navzájom na seba sebecky
a chamtivo naráÏaÈ, a takto rozbíjaÈ rodinné
spoloãenstvá, jednotu Cirkvi a vôbec svet.
VrátiÈ pôst a modlitbu v biblickom
zmysle znamená utvoriÈ podmienky pre
nov˘ Ïivot.
Na pôst uÏ nesmieme zabúdaÈ a nechápaÈ ho. Pôst sa musí vrátiÈ a zaujaÈ svoje miesto, a to kvôli nám, kvôli
prírode, kvôli in˘m ºuìom a napokon
pre ná‰ vzÈah s Bohom!

Kniha Postite sa srdcom od P. Slavka Barbariãa vyjde v máji 2005
a predpokladaná v˘‰ka v˘robn˘ch nákladov predstavuje pribliÏne140 Sk.
ObjednaÈ si ju moÏno písomne zaslaním priloÏeného objednávkového lístka
na adresu: Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska ul. 2,
811 01 Bratislava, alebo telefonicky na ãísle na‰ej odkazovej sluÏby
02-52 92 72 10, alebo prostredníctvom internetu na adrese

w w w. m a r i a n s k e c e n t r u m . s k
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Od hrie‰nika
k BoÏiemu
sluhovi
Zaãiatkom novembra 2004 som cestoval kvôli viacer˘m modlitbov˘m
stretnutiam a konferenciám do USA.
Pritom som mal príleÏitosÈ vypoãuÈ si
aj svedectvá ºudí, ktorí sa obrátili na
základe MedÏugoria ãi uÏ pri náv‰teve, alebo prostredníctvom kníh.
Pre mÀa to bol ìal‰í dôkaz, Ïe Boh
v dne‰n˘ch ãasoch veºmi pracuje.
PovaÏujem za dôleÏité, aby sa o tom
dozvedeli v‰etci ºudia, aby ich to povzbudilo a posilnilo vo viere. Preãítajte si svedectvo mladého kÀaza o jeho
mimoriadnom obrátení:
„Volám sa Donald Calloway, narodil
som sa v západnej Virgínii a vtedy
boli moji rodiãia praví sedliaci. KeìÏe
sa svojho ãasu nevedeli vyrovnaÈ
s kresÈanskou vierou, nedali ma pokrstiÈ. ManÏelstvo mojich rodiãov sa
za krátky ãas rozpadlo. Nenauãil som
sa niã ani o mravn˘ch hodnotách, ani
o rozli‰ovaní dobra a zla. Nemal som
vôbec nijaké zásady. Ani druh˘ muÏ,
za ktorého sa matka vydala, nebol
kresÈan, ale chlap, ão matku iba zneuÏíval. Pil a behal za Ïenami. Ona
musela ÏiviÈ rodinu, a preto i‰la k ná20

Páter Petar Ljubiãiã

morníctvu. V dôsledku toho ma s t˘m
muÏom musela nechaÈ samého. PreloÏili ju a na‰a rodina sa musela presÈahovaÈ. Matka a otãim sa ustaviãne
hádali a napokon sa rozviedli.
Potom sa matka spoznala s muÏom, ktor˘ bol tak ako ona u námorníctva. Nezná‰al som ho. Bol in˘ ako
jej druhí muÏi. Bol dokonca in˘ ako
moji muÏskí príbuzní. Keì nás nav‰tívil, pri‰iel v uniforme a pôsobil veºmi
upravene. Okrem toho mi nosil darãeky. Ja som ich v‰ak odmietal a myslel
som si, Ïe matka robí chybu. No ona
ho ºúbila, a tak sa zosobá‰ili. T˘m
pri‰lo do môjho Ïivota ãosi nového.
Tento muÏ bol kresÈan, patril do episkopálnej cirkvi. Mne to bolo jedno
a nestaral som sa o to. Adoptoval ma
a jeho rodiãia sa domnievali, Ïe by
som predsa len mohol byÈ pokrsten˘.
Preto som prijal krst. Keì som mal desaÈ rokov, dostal som malého nevlastného brata, ktorého tieÏ pokrstili. No
pre mÀa krst neznamenal vôbec niã.
Dnes milujem toho muÏa ako svojho
otca veºmi vrúcne a aj ho tak volám.
KeìÏe rodiãov preloÏili, museli sme sa

medjug76_vnutro33

29.3.2005 15:07

Stránka 21

Obrátenie
zasa sÈahovaÈ, okrem iného sme sa
sÈahovali do juÏnej Kalifornie a Japonska. Pre Boha som nijak˘ zmysel nemal. Stále viac som Ïil Ïivotom pln˘m
hriechu a mal som na mysli iba svoje
zábavy. Klamal som, pil som alkohol,
bavil som sa s dievãatami a prepadol
som drogám (heroín a LSD).
V Japonsku som zaãal kradnúÈ.
Matka pre mÀa neopísateºne trpela,
takmer sa utrápila na smrÈ, ão mÀa
nezaujímalo. Îena, ktorej sa moja
matka zverila, jej odporúãala porozprávaÈ sa o v‰etkom s katolíckym
kÀazom na vojenskej základni. To bol
kºúã k jej obráteniu. Bolo to veºkolepé
obrátenie a Boh skutoãne vstúpil do
jej Ïivota.
Pre môj zl˘ spôsob Ïivota mali sme
sa s matkou vrátiÈ do Spojen˘ch ‰tátov. No keìÏe som sa túlal, musela
opustiÈ Japonsko sama. Keì ma napokon chytili, vypovedali ma. Bol som
pln˘ nenávisti a chcel som v Amerike
pokraãovaÈ vo svojom starom spôsobe Ïivota. Spolu s otcom som odletel
do Pennsylvánie. Matka nás prijala so
slzami na letisku. Povedala: ,Ó, Donnie! Milujem Èa! Taká som rada, Ïe
Èa vidím, mala som o teba hrozn˘
strach!‘ Odstrãil som ju a kriãal som
na Àu. Moja matka sa doslova zrútila,
no ja som bol voãi kaÏdej láske slep˘.
Musel som ísÈ do v˘chovného ústavu. Tu sa pokú‰ali hovoriÈ mi nieão
o náboÏenstve, ale ja som utiekol.
Zase som sa uãil iba svetské veci.
Moji rodiãia medzit˘m konvertovali
na katolícku vieru. MÀa to nezaujímalo a pokraãoval som vo svojom Ïivote, ale vnútorne som bol prázdny. Domov som prichádzal, len keì sa mi to
hodilo. Bol som skazen˘. Raz som si
na‰iel vo vrecku saka medailu so

svät˘m Michalom archanjelom, ktorú
mi tam moja matka potajomky strãila.
Len som si pomyslel: ,Zbytoãná hlúposÈ!‘ Môj Ïivot mal byÈ Ïivotom voºnej lásky, pravda, miesto toho som
viedol Ïivot smrti. SedemnásÈroãn˘
som sa vysÈahoval z domu a pokú‰al
som sa udrÏaÈ nad vodou príleÏitostn˘mi zamestnaniami. KeìÏe som
v‰ak nechcel pracovaÈ, zakaÏd˘m ma
vyhodili. Napokon som sa vrátil
k matke a ona mi zaãala hovoriÈ o katolíckej viere, o ãom som, pravdaÏe,
nechcel ani poãuÈ. Do môjho Ïivota
sa stále viacej vkrádal strach. Bál
som sa, Ïe ma zatkne polícia. Jednej
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noci som sedel vo svojej izbe a vedel
som, Ïe tento Ïivot pre mÀa znamená
smrÈ. I‰iel som ku kniÏnici mojich rodiãov, aby som si prezrel obrázky
z nejakej knihy. Padla mi do rúk kniha
s názvom: „Kráºovná pokoja nav‰tevuje MedÏugorie.“ âo to bolo? Prezeral som si obrázky a videl som ‰esÈ
mal˘ch detí so zloÏen˘mi rukami. Zapôsobilo to na mÀa a zaãal som ãítaÈ.
,·esÈ vizionárskych detí práve vidí
poÏehnanú Pannu Máriu.‘ Kto to mal
byÈ? Nikdy som o nej nepoãul. Najprv
som nerozumel slovám, ktoré som ãítal. âo znamenala Eucharistia, sväté
22

prijímanie, Najsvätej‰ia oltárna sviatosÈ a ruÏenec? âítal som ìalej. Mária
mala byÈ mojou matkou? Hádam mi
zabudli rodiãia daão povedaÈ? Mária
hovorila o JeÏi‰ovi, Ïe on je skutoãnosÈou, Ïe je Bohom a Ïe na kríÏi zomrel
za v‰etk˘ch ºudí, aby ich spasil. Hovorila o Cirkvi a ako o tom hovorila, nevychádzal som z úÏasu. Vedel som:
Toto je pravda, a predt˘m som o pravde niã nepoãul! Rozprávala mi o tom,
ktor˘ ma mohol zmeniÈ, o JeÏi‰ovi!
Miloval som túto matku. Celú noc som
ãítal tú knihu a na druhé ráno môj Ïivot uÏ nebol ten ist˘. Zavãas rána som
povedal matke, Ïe musím hovoriÈ
s nejak˘m katolíckym kÀazom. Ihneì
toho kÀaza zavolala. KÀaz mi sºúbil, Ïe
sa môÏem s ním porozprávaÈ po sv.
om‰i. Keì kÀaz hovoril vo sv. om‰i
slová premenenia: ,Toto je moje telo,
ktoré sa obetuje za vás!‘, pevne som
veril v pravdivosÈ t˘chto slov. Veril
som v skutoãnú JeÏi‰ovu prítomnosÈ
a bol som neopísateºne ‰Èastn˘. Moje
obrátenie pokraãovalo ìalej. Vstúpil
som do jedného spoloãenstva a ‰tudoval som teológiu. V roku 2003 som
bol vysväten˘ za kÀaza. V mojom spoloãenstve je ìal‰ích deväÈ kandidátov
kÀazstva, ktorí sa obrátili a získali povolanie cez MedÏugorie.“
JeÏi‰, ná‰ Spasiteº a Vykupiteº vyviedol tohto mladého muÏa z pekla
a zázraãn˘m spôsobom ho zachránil.
Teraz cestuje z miesta na miesto
a káÏe. Chce, aby sa v‰etci ºudia dozvedeli, Ïe JeÏi‰ vie premeniÈ veºkého
hrie‰nika na BoÏieho sluhu.
Bohu je v‰etko moÏné! Dovoºme
Bohu, aby na príhovor Panny Márie aj
nás priviedol k sebe. KieÏ by sme aj
my dokázali vydávaÈ o tom svedectvo.
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Ročné zjavenie
Jakovovi Čolovi
25. 12. 2004
v Medžugorí
izionár Jakov âolo mal pri prvom zjavení len desaÈ rokov a bol najmlad‰í
zo ‰iestich vizionárov. Keì stratil oboch
svojich rodiãov, materinsky ho prijala rodina
jeho str˘ka. 11. apríla 1993 sa Jakov v MedÏugorí oÏenil s Annalisou Barozziovou
z Talianska. ManÏelsk˘ pár b˘va v Bijakoviãiach v medÏugorskej farnosti. Majú tri
deti: Arijanu Mariju, ktorá sa narodila 6. januára 1995, Davida Emmanuela, ktor˘ sa
narodil 5. septembra 1997, a Miriam, ktorá
sa narodila 8. júla 1999.

V

akov mal posledné denné zjavenie 12. septembra 1998 v Miami, poãas svojho pobytu v Amerike. Matka BoÏia mu zverila desaÈ tajomstiev. Odvtedy sa mu Matka
BoÏia zjavuje len raz do roka, a to 25. decembra, na Vianoce. Tak to bolo aj predo‰l˘
rok. Matka BoÏia pri‰la s JeÏi‰kom v náruãí. Zjavenie sa zaãalo o 14,30 h a trvalo 7 minút.

J

Matka BoÏia dala toto posolstvo:

„Drahé deti! Dnes, v deÀ milosti, s mal˘m JeÏi‰om v náruãí osobitn˘m spôsobom vás poz˘vam, aby ste otvorili svoje srdcia a zaãali sa
modliÈ. Milé deti, proste JeÏi‰a, aby sa narodil v kaÏdom va‰om srdci a nech panuje nad va‰ím Ïivotom. Modlite sa za milosÈ, aby ste
vÏdy a v kaÏdom ãloveku spoznali jeho. Milé deti, Ïiadajte si od
JeÏi‰a lásku, lebo iba s BoÏou láskou dokáÏete milovaÈ Boha a v‰etk˘ch ºudí. V‰etk˘ch vás nosím vo svojom srdci a dávam vám svoje
materinské poÏehnanie.“
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K to sa modlí, ne b
S Vickou Ivankoviãovou-Mijatoviãovou v Krehinom

Jedna zo šiestich medžugorských vizionárov Vicka Ivankovičová-Mijatovičová priviedla na svet 18. 10. 2004 na gynekologickom oddelení v Mostare asi o 9,30 h cisárskym
rezom chlapca. Je to Vickino druhé dieťa. Chlapec vážil
3,75 kg a mal 55 cm.
Po vyše dvoch mesiacoch sa Vicka a Mario rozhodli dať
dieťa pokrstiť v tom istom kostole, kde bola pokrstená aj Marija-Sofija. Vo farnosti Gradina, v kostole sv. Jána Krstiteľa
v Krehinom Gradci neďaleko Medžugoria, bol ich syn Ante
pokrstený 2. 1. 2005. Sviatosť krstu udeľoval farár Djuro Bender v koncelebrácii s talianskym kňazom Liviom Fanzagom,
dlhoročným priateľom rodiny Vicky a Maria. V deň krstu sa
zhromaždilo veľa pozvaných –
najmä príbuzní Vicky
a Maria. Bolo prítomných aj veľa kňazov.

24
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Gradci

e bojí sa budúcnosti
Vicka, ty si mala poãas t˘chto vianoãn˘ch sviatkov stretnutia s Matkou
BoÏou. Mohla by si nám o tom nieão povedaÈ?
Keì sme v t˘chto dÀoch slávili Vianoce a v‰etci sme boli ‰Èastní, mala som veºmi pekné stretnutia s Matkou BoÏou. Matka BoÏia bola radostná a veselá, no niekedy aj smutná. Matka BoÏia po tieto dni zvlá‰È zdôrazÀovala, Ïe sa musíme modliÈ za mládeÏ a mladé rodiny, lebo sú mimoriadne zvádzané.
Matka BoÏia teda veºmi ãasto hovorí, Ïe sa máme modliÈ za mládeÏ
a Ïe sa máme ujímaÈ rodín, ktoré sú veºmi pokú‰ané. âo to vlastne znamená?
Znamená to predov‰etk˘m, Ïe sa musíme ako celá rodina
v‰etci zapojiÈ do rodinnej modlitby. A pod celou rodinou
rozumieme v‰etk˘ch ãlenov – aj deti a mlad˘ch, nielen
star‰ie osoby. Takto by boli zapojení do modlitby
v‰etci, tak rodiãia, ako aj deti, a tak by sme mohli
ºah‰ie odporovaÈ satanovi. V na‰ich rodinách
máme daÈ na prvé miesto JeÏi‰a a modlitbu, potom sa nebudeme báÈ. Aj Matka BoÏia to hovorí: Kto sa modlí,
nebojí sa budúcnosti.
V tento deÀ bol aj krst tvojho druhého dieÈaÈa v kostole
sv. Jána Krstiteºa. MôÏe‰ nám
povedaÈ, ako si túto udalosÈ
preÏívala?
V nedeºu 2. 1. 2005, presne
pred tromi dÀami, bol krst vo
farskom kostole v Krehinom
Gradci, kde Ïijem od sobá‰a so
svojou rodinou. Samotn˘ krst
bol veºmi pekn˘. V tej chvíli sú
rodiãia veºmi ‰Èastní, lebo priná‰ajú Pánovi svoje dieÈa
25

medjug76_vnutro33

29.3.2005 15:07

Stránka 26

Modlitba
zvlá‰tnym spôsobom a zároveÀ mu
za ten veºk˘ dar ìakujú. V tento deÀ
bol kostol pln˘ farníkov a pútnikov, lebo aj oni sa chceli s nami podeliÈ
o na‰u radosÈ. Mnohí sa radovali, Ïe
mi môÏu v tento deÀ osobne blahoÏelaÈ; bola som z toho trochu zmätená,
no nemohla som ich odmietnuÈ. Napriek tomu som sa snaÏila sústrediÈ
sa na krst samotn˘, aby som ho mohla preÏívaÈ tak hlboko, ako je len moÏné – telom a du‰ou. Je mi jasné, Ïe
ºudia v‰elião potrebujú a Ïe ma vÏdy
vyhºadávajú, ale ja si uvedomujem
svoje poslanie, ktoré mi Matka BoÏia
zverila, bez ohºadu na to, kde som
a aké sú okolnosti, mám tu byÈ pre
ºudí.
Matka BoÏia nás prosí po v‰etky tieto roky kvôli ná‰mu dobru.
No práve my by sme ju mali prosiÈ. Ako to vidí‰ ty?
V prv˘ch dÀoch sme sa v MedÏugorí poãas zjavení modlievali spolu
a stále sme od nej Ïiadali viac. Matka BoÏia bola ochotná pomáhaÈ
nám, aby nás nauãila, ako sa máme
modliÈ. A tak nás uvádzala do ‰koly
modlitby a vytrvalosti. Poãas t˘chto
rokov v‰ak mnohí ostali na polceste,
lebo sa unavili. Matka BoÏia sa modlí ìalej a hovorí: „Ak sa modlíte skutoãne zo srdca, nikdy sa neunavíte,
ani sa nezastavíte a budete môcÈ
uskutoãniÈ to, ão si Ïelám.“ Matka
BoÏia ako matka akceptuje aj to, Ïe
nás musí prosiÈ, a robí to, aby nás
väã‰mi pritiahla k sebe, k svojmu
Synovi.
Ako si poãas t˘chto vianoãn˘ch
sviatkov preÏívala katastrofu, kto26

rá stála toºko Ïivotov a otriasla
svetom?
Je to veºká katastrofa vzhºadom na
toºké obete. Ale uváÏme, Ïe Matka
BoÏia sa v MedÏugorí zjavuje uÏ vy‰e
20 rokov, a to malo byÈ väã‰ie znamenie neÏ akákoºvek iná udalosÈ na tomto svete. Matka BoÏia je vytrvalá, prichádza a modlí sa za nás. Ako veºmi
sa namáha, Ïe prichádza kaÏd˘ deÀ
poãas v‰etk˘ch t˘ch rokov z neba na
zem. Ako veºmi sa namáha ukázaÈ
nám, Ïe je toto dôleÏit˘ ãas, Ïe je to
ãas veºkej milosti. Práve preto nás
poz˘va k modlitbe, pôstu a obráteniu.
Na tejto zemi zomierajú ºudia pre rôzne vojny a katastrofy. V‰etci to vieme
a aj Matka BoÏia to vie a Ïiada od nás
po v‰etky tieto roky ustaviãne to isté,
aby mohla uskutoãniÈ svoje plány.
V‰etko, ão sa dnes udeje, nie je nieãí
hnev, zlosÈ alebo zúrivosÈ.
Keì sa daão stane, môÏeme sa iba
p˘taÈ: âo sa tu stalo? A vynára sa
otázka: âo by sme boli mohli urobiÈ,
aby sa také daão nestalo? Matka
BoÏia nám doteraz nespoãetnekrát
povedala, Ïe modlitbou a pôstom
môÏeme zabrániÈ e‰te aj vojnám. Îe
môÏeme urobiÈ veºmi veºa, ale my
sme e‰te stále veºmi vzdialení od toho
v‰etkého, ão si od nás Ïelá.
Matka BoÏia raz povedala, Ïe
keby bolo treba, príde do kaÏdej
rodiny a bude klopaÈ na dvere,
aby sme ju poãúvali?
To raz povedala a to sa t˘ka najmä
medÏugorskej farnosti. Matka BoÏia si
vybrala medÏugorskú farnosÈ a vyÏaduje od tejto farnosti tieÏ veºkú obeÈ.
Predov‰etk˘m musíme vedieÈ, Ïe
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Matka BoÏia nehovorí o nejakom strachu, ktorého by sme sa mali báÈ. Takisto by nechcela nikoho nútiÈ k nieãomu, ão sám nechce. Ona je tu a chcela by nám ako matka vÏdy pomáhaÈ.
Chcela by toºko ºudí, koºko je len moÏné, priviesÈ bliÏ‰ie k svojmu Synovi.
Ale v‰etko, ão sa okolo nás deje, priamo dokazuje, Ïe pri‰iel ãas, keì musí
prísÈ osobne a klopaÈ na dvere kaÏdého jedného. Chcela by som e‰te
raz zdôrazniÈ, Ïe to nesmieme chápaÈ
tak, Ïe je to nieão, ãoho by sme sa
mali zvlá‰È báÈ. Chcela by som iba
povedaÈ, Ïe vidíme, ako veºmi sme
vzdialení od jej plánov, ktoré chcela
s nami uskutoãniÈ.
MoÏno to chápaÈ v‰etko tak, Ïe
Matka BoÏia po v‰etky tieto roky
moÏno sem zbytoãne chodila?
Nie, rozhodne nie. Toºké zjavenia
Matky BoÏej svedãia práve o opaku.
Dokazujú nám, Ïe má s nami veºkú trpezlivosÈ a Ïe nám dôveruje, lebo poãas v‰etk˘ch t˘ch rokov sme videli, Ïe
niektorí ºudia ju poãúvajú a nasledujú
jej posolstvá, ale stále je to e‰te men‰ina. Matka BoÏia hovorí, Ïe veºká
väã‰ina zaãína ísÈ jej cestou, potom
v‰ak po istom ãase zastane, unaví sa
a urobí si prestávku. A práve v tejto
prestávke, keì zastali, sa dejú mnohé
zlé veci, lebo ãlovek ochladne a myslí
si, Ïe niã nepotrebuje. Matka BoÏia hovorí: „Keì mi chcete pomôcÈ a chcete
sa modliÈ za moje plány, tak musíte
krok za krokom kráãaÈ s mojím Srdcom ìalej. A nezostávajte stáÈ! Ja vám
v‰ak dám silu na tejto ceste a ukáÏem
vám, ão máte robiÈ.“ Satan vyuÏíva
kaÏd˘ okamih ná‰ho Ïivota a chcel by
nás pokú‰aÈ tam, kde sme najcitlivej‰í.

Preto sa nevieme s t˘m vyrovnaÈ, keì
nás daão zasiahne, alebo sa daão stane. âlovek sa dnes utieka k Bohu
a k Matke BoÏej najmä vtedy, keì ich
potrebuje. No keì Matka BoÏia nieão
od nás Ïiada, ão slúÏi ná‰mu dobru,
vtedy nie sme na obetu pripravení.
Zdá sa, akoby táto katastrofa,
ktorá sa stala po tieto dni, bola
od nás veºmi vzdialená?
Nie, niã nie je priìaleko. MoÏno sa
nám to zdá. To v‰etko je blízko, a my
sme si v‰etci blízko, lebo to v‰etko, to
sme my. Je to jedno, ãi niekto Ïije tu,
alebo na druhom konci sveta: V‰etko
sú to ºudia. Preto musíme súcitiÈ so
v‰etk˘mi t˘mi, ktorí sú na druhom
konci sveta. Matka BoÏia je tu pre nás
v‰etk˘ch rovnako. Pre Matku BoÏiu
neexistuje „priìaleko“, lebo v‰etci
sme jej deti a my v‰etci sme pre Àu
veºmi, veºmi dôleÏití.
Vicka, ão by si nám e‰te chcela
povedaÈ na záver ná‰ho rozhovoru?
Îelám v‰etk˘m, aby kaÏd˘ deÀ nového roku bol pre kaÏdého poÏehnan˘ a ‰Èastn˘. Îelám v‰etk˘m, aby mali
plnosÈ lásky a BoÏieho pokoja, práve
toho pokoja, ktor˘ nám ponúka Matka
BoÏia, totiÏ pokoja v na‰ich srdciach
a v na‰ich rodinách. Zvlá‰È vás prosím, aby sme sa naìalej modlili za
uskutoãnenie plánu Matky BoÏej, ktor˘ uÏ dlh‰ie spomína. Ale hovorí, Ïe
sme od uskutoãnenia toho plánu e‰te
veºmi ìaleko. Preto by som vás v‰etk˘ch chcela pri tejto príleÏitosti povzbudiÈ, aby sa trochu rozh˘bali
a Matke BoÏej pomáhali, aby sa ten
plán ão najskôr mohol uskutoãniÈ.
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S Ruth Blackovou a Magnusom Mac Farlane-Borrowom v MedÏugorí

MedÏugorie v srdci
ná‰ho Ïivota
V októbri 2004 bol Magnus Mac Farlane-Barrow a jeho
sestra Ruth Blacková so skupinou pútnikov zo ·kótska
v MedÏugorí. Vi‰nja Spajiã viedol s nimi rozhovor pre
„Radio Mir“ – MedÏugorie.
Mil˘ Magnus, milá Ruth, vy ste
viac neÏ iba pútnici. Vy ste veriaci,
viera ktor˘ch sa prejavila v skutkoch. Mohli by ste nám o tom daão
porozprávaÈ?

a tieto skutoãnosti. Hoci je tento svet
pekn˘, nie je to v‰eobsahujúca skutoãnosÈ. To sme si odniesli domov.

Ruth Blacková: Po prv˘ raz sme boli
v MedÏugorí na Vianoce 1982. âítali
sme o Àom v na‰ich novinách v ·kótsku. I‰lo doslova o jeden riadok, kde
bolo napísané, Ïe sa Matka BoÏia zjavuje deÈom v Hercegovine. Ani len
miesto nebolo uvedené. Lurdy a Fatima nás vÏdy zaujímali, ale keì sme sa
doãítali, Ïe tieto zjavenia sú teraz,
hneì sme pocítili hlbokú túÏbu odcestovaÈ tam a osobne sa presvedãiÈ. Presvedãili sme rodiãov, aby nás pustili.
Pri‰li sme presne pred om‰ou a hneì
sme uverili. Viera ºudí bola taká zrejmá,
Ïe sme vedeli, Ïe je v‰etko pravda.
V tom ãase tu nebolo veºa pútnikov, takÏe nás ubytoval páter Slavko v rodine
svojej sestry. Tento pobyt v MedÏugorí
nás hlboko zasiahol a premenil ná‰ Ïivot. Bol potvrdením pravdy na‰ej viery,
potvrdením, Ïe existuje nebo, peklo

Magnus: Po na‰om návrate z prvej
cesty sa na‰i rodiãia veºmi ãudovali,
lebo spozorovali na nás zmenu. KaÏd˘
veãer sme sa modlili ruÏenec a postili
sme sa. Tak ako veºa in˘ch ºudí mysleli sme si, Ïe zjavenia potrvajú iba
krátko, a tak sme chceli, aby tam na‰i
rodiãia ão najskôr odcestovali, a oni
sem pri‰li. Boli – práve tak ako my –
dojatí, a tak sa jedného dÀa rozhodli
darovaÈ svoj hotel Bohu a premeniÈ ho
na exerciãn˘ dom. Zaãali sme poz˘vaÈ
ºudí zo ·kótska a rozprávali sme im
o medÏugorsk˘ch posolstvách. Na‰a
diecéza nás pri tom veºmi podporovala. Máme doma Najsvätej‰iu sviatosÈ, kaÏdú nedeºu mávame sv. om‰u
a prichádzajú k nám rozliãní ºudia
a konajú sa exercície. Páter Slavko
a vizionárka Mária boli pred mnoh˘mi
rokmi u nás.
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Láska

Dobrovoºníci varia Máriino jedlo

ZaloÏili ste humanitnú pomocnú
organizáciu „Scottish International
Relief“...
Magnus: Vôbec sme to neplánovali.
Keì sme v roku 1992 videli, ako tu
ºudia trpia, chceli sme sem doviesÈ za
nákladné auto materiálnej pomoci. Pre
uteãencov. Prosili sme ºudí, ktorí si
u nás konali exercície, aby nám priniesli ‰atstvo, jedlo a lieky. To sme
potom doviezli sem. Vrátili sme sa domov vo viere, Ïe sme si svoje urobili,
ale Boh mal úplne in˘ plán: V ·kótsku
nás oãakávali mnohé veci, ktoré ºudia
medziãasom zozbierali, a tak sme sa
rozhodli pokraãovaÈ tak dlho, k˘m
nám budú ºudia dávaÈ veci k dispozícii. Ktosi nám daroval veºk˘ nákladniak a ja som s ním jazdil. Priviezli

sme lieky do Mostaru a na rozliãné
miesta v Bosne. Doniesli sme do v˘chodnej Európy materiálnu pomoc
v hodnote 10 miliónov libier. Cítili
sme, Ïeby sme mali pomáhaÈ aj
v in˘ch krajinách. V Rumunsku sme
pracovali s deÈmi chor˘mi na AIDS,
pomáhame veºa aj v Afrike a Latinskej
Amerike.
„Máriino jedlo“ (Mary’s meals)
umoÏÀuje dennú stravu pre 11000
detí. Je to tak?
Magnus: Je to dosÈ ºahké. „Máriino
jedlo“ je projekt Matky BoÏej od samého zaãiatku a ona sa oÀ stará. V‰etko sa zaãalo roku 2002, keì bol v Malawi veºk˘ hlad. Tam sme zaãali denne
vydávaÈ v jednej ‰kole stravu pre 200
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Láska
chudobn˘ch. S pomocou Matky BoÏej
Ïivíme teraz denne 11000 detí. ªudia
pomáhajú najmä pre „Máriino jedlo“.
Dnes môÏeme s desiatimi dolármi vyÏiviÈ jedno dieÈa v Malawi poãas celého
‰kolského roku. ªudia pomáhajú rozliãn˘m spôsobom, nie iba peÀaÏn˘mi príspevkami. Veºmi dôleÏitou ãasÈou „Máriinho jedla“ je príspevok dobrovoºníkov v Malawi. „Máriino jedlo“ pozostáva z mnoh˘ch mal˘ch skutkov lásky.
Som veºmi ‰Èastn˘, Ïe sa môÏeme
stretávaÈ s ºuìmi, ktor˘m sme pomohli.
Cítim sa zaviazan˘ odovzdávaÈ ich
vìaãnosÈ t˘m, ktorí v ·kótsku, v Amerike, v Austrálii, v Novom Zélande tak
veºa robia.
Nedávno sme sa stretli s typickou
rodinou, ktorá pomáhala pri „Máriinom jedle“: Osamelá matka Ïiví ‰tyri
deti. Jednotlivé jedlá, ktoré dostávajú
pri „Máriinom jedle“ v blízkej ‰kole,
musia staãiÈ na cel˘ deÀ. Predt˘m nemohli tie deti chodiÈ do ‰koly, lebo
museli pomáhaÈ matke. MôÏeme dávaÈ iba to, ão dostávame od Boha. Na
prvom mieste je modlitba a Ïivot v lone Cirkvi, aÏ potom môÏeme dávaÈ.
Nerozhodli sme sa pre toto v‰etko my
sami. ëakujeme Bohu, Ïe nás pritiahol cez ná‰ mal˘ príspevok do svojho
plánu.
âo pre vás znamená viera, evanjelium, MedÏugorie?
Magnus: Viera, evanjelium a MedÏugorie sú jadrom ná‰ho Ïivota, ná‰ho
rodinného Ïivota. To je pre nás to najdôleÏitej‰ie. Zaãiatkom v‰etkého je
modlitba a Ïivot podºa posolstiev Matky BoÏej. Nejde o to, aby sme kamsi i‰li a ãosi robili, ale o to, aby sme kaÏd˘
deÀ urobili to, ão si od nás Matka Bo30

Ïia Ïelá. Potom nás moÏno ná‰ Pán
pozve urobiÈ e‰te aj nieão iné.
Ste vo svojich 36 resp. 42 rokoch so ‰tyrmi resp. piatimi deÈmi
nezvyãajná rodina?
Ruth: Áno, ºudia nás povaÏujú za veºmi nezvyãajn˘ch. V ·kótsku tvoria katolíci iba veºmi malé percento. Boli sme
vychovaní ako katolícka rodina a zvykli
sme si na to, Ïe sme iní neÏ na‰i priatelia. Môj muÏ bol v skupine, ktorá pri‰la
do MedÏugoria, a my sme si vÏdy Ïelali
maÈ veºkú rodinu.
Magnus: Spoznal som svoju Ïenu
poãas vojny, keì som prepravoval materiálnu pomoc. Máme spoloãnú vieru.
Deti sme dostali z lásky, a nie preto,
aby sme dávali in˘m dobr˘ príklad.
V dedine, v ktorej Ïijeme, mávali rodiny dve deti alebo menej, ale badám, Ïe
sú tam teraz aj rodiny so ‰tyrmi alebo
piatimi deÈmi. Myslím si, Ïe niektorí dostali odvahu, keì videli rodinu mojej
sestry.
Ako si predstavujete rodinu budúcnosti?
Ruth: Je to veºká pomoc, keì je ãlovek ãlenom modlitbovej skupiny. Rodinn˘ Ïivot je vystaven˘ veºkému tlaku.
Médiá bombardujú deti ustaviãne posolstvami, ktoré nie sú v zhode s na‰ou
vieroukou. DôleÏitosÈ Ïivota vidím ãoraz viac v spoloãenstve ºudí jedného
zm˘‰ºania, ão je hádam najdôleÏitej‰ie
v ãase, keì deti nechcú poãúvaÈ rodiãov. Potom môÏu prijaÈ to isté posolstvo od ºudí v spoloãenstve, ktor˘ch si
váÏia.
Modlitba je kºúãom.
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Oznamy

Desiate medzinárodné stretnutie kÀazov
Desiate Medzinárodné stretnutie kÀazov sa uskutoãní v MedÏugorí od 4. do 9. júla 2005. Téma seminára je: Eucharistia a Mária: „Urobte v‰etko, ão vám povie!“ (Jn 2, 5). Koordinátorom stretnutia je P. Ljubo Kurtoviç. Predná‰ateºom na
seminári je P. Zvjezdan Liniã, ofm. Pôsobí ako kÀaz medzi chorvátskymi robotníkmi v Innsbrucku a v ParíÏi. Od r. 1981 do r. 1997 pôsobil aj v rodnej vlasti v Trsate,
v Karlovci, v Novom Sade, v Osijeku a v Záhrebe. Od r. 1997 je riaditeºom Domu
stretnutia Tábor pri franti‰kánskom klá‰tore v Samobore, kde organizuje a vedie
mnohé duchovné cviãenia a semináre duchovnej obnovy pre v‰etky stavy v Cirkvi.
Svoj pastoraãn˘ Ïivot zasvätil najmä mlad˘m a tretiemu franti‰kánskemu rádu.
Mnoh˘m mlad˘m pomohol k tomu, aby prostredníctvom kresÈansk˘ch sviatostí
vstúpili do Cirkvi a spoznali Krista Spasiteºa. Predná‰a ‰tudentom teológie. Zvlá‰È
aktívny je v duchovn˘ch obnovách pre kÀazov, rehoºníkov a rehoºníãky a takisto aj
pre laikov. V tomto smere je známy najmä ako koordinátor seminárov zameran˘ch
na základnú kresÈanskú skúsenosÈ a seminárov za uzdravenie a oslobodenie.
Na stretnutie sa môÏete prihlásiÈ e-mailom: seminar.marija@medjugorje.hr alebo
faxom na tel. ã.: 00 387 36 999 (pre Mariju DugandÏiã). Prosíme v‰etk˘ch kÀazov,
ktorí si budú zabezpeãovaÈ ubytovanie v rodinách z MedÏugoria sami, aby oznámili na prihlá‰ke meno, priezvisko a ãíslo telefónu rodiny, v ktorej si zabezpeãili ubytovanie. KÀazi, ktorí nemajú priamy kontakt a moÏnosÈ priamo si zabezpeãiÈ ubytovanie, nech to oznaãia na prihlá‰ke, ubytovanie im zabezpeãíme.
Náklady na seminár sa hradia intenciami za päÈ sv. om‰í. Je potrebné priniesÈ si
so sebou: celebret od svojho predstaveného, albu a ‰tólu, Sv. Písmo, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlá (potrebné na simultánny preklad). Mnohí kÀazi
nemajú moÏnosÈ prístupu na internet a moÏno nevedia o tom, Ïe sa takéto stretnutie v MedÏugorí organizuje. Preto prosíme v‰etk˘ch organizátorov pútí, modlitbové
skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu roz‰írili, aby sa ão najviac kÀazov
mohlo zúãastniÈ tohto seminára. Prosíme vás, nakoºko je to pre vás moÏné, aby
ste pomohli kÀazom, ktorí chcú prísÈ a nemajú dostatok prostriedkov na cestu. Vopred vám ìakujeme za va‰u spoluprácu. Nech va‰u prácu Ïehná Pán a sprevádza
príhovor Kráºovnej pokoja.

Kniha predná‰ok z festivalu 2004
Zborník predná‰ok z festivalu mládeÏe v MedÏugorí vy‰iel pod názvom „Chceli
by sme vidieÈ JeÏi‰a“, ão bolo aj témou stretnutia mládeÏe 2004. Kniha obsahuje
systematicky usporiadané kázne, predná‰ky, príhovory a svedectvá. Túto kniÏku
pripravil a vydal Juraj Mrocek. Pre na‰ich ãitateºov sme zakúpili niekoºko v˘tlaãkov
a moÏno si ju objednaÈ prostredníctvom ná‰ho objednávkového lístka. Ku kniÏke
„Chceli by sme vidieÈ JeÏi‰a“ je pripojené aj CD, ktoré obsahuje elektronickú verziu
zborníkov od roku 1998. KniÏka sa predáva v obchodnej sieti za 130,- Sk.
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Renato Baron 7.12.1932 – 2.9.2004

KRÁªOVN Á KRÁSY
V meste Schio pri Vicenze vo ‰tvrtok, 2. septembra 2004, ráno o 8.30 h si BoÏia V‰emohúcnosÈ vzala k sebe do veãnej slávy Renata Barona vo veku 71
rokov po ãasoch ÈaÏkého utrpenia. Zanecháva po
sebe Ïenu Ritu a brata Daria s rodinou.
Renato Baron mával vy‰e 19 rokov mariánske zjavenia, presne od 25. marca 1985. Máriu volajú
v Schiu „Kráºovná lásky“. Odovzdala Renatovi poãas jeho mystick˘ch stretnutí vy‰e 1500 posolstiev pre svet. Posolstvá preskúmala Cirkev a dovolila ich roz‰irovaÈ. UÏ roku 1987 zaloÏil Renato Baron
a jeho spolupracovníci „Mariánske hnutie Kráºovnej lásky“, ktoré malo za cieº
uskutoãÀovaÈ Máriine Ïelania, ktoré obsahujú okrem obrátenia, modlitby
a preÏívaného zasvätenia Márii, aj konkrétne skutky lásky.
Mariánske hnutie, ktorého ‰tatút schválil príslu‰n˘ biskup z Vincenzy, vedie
Katolícka cirkev, menovite duchovn˘ asistent Don Giuseppe Bonato, ktorého
mu pridelil príslu‰n˘ biskup tohto hnutia. Ten bol aj hlavn˘m celebrantom pri
smútoãnej bohosluÏbe v Schiu v sobotu, 4. septembra 2004, spolu so 40 kÀazmi zo v‰etk˘ch krajín.
Renato sa prv˘ snaÏil aj svojím Ïivotom uskutoãÀovaÈ nebeské posolstvá
a obetoval za to svoj Ïivot. Jeho duchovné dediãstvo prevzali a pokraãujú
v Àom teraz jeho 85 spolupracovníci s predsedom hnutia Silvanom Cosarom
a s 22 000 ãlenmi na celom svete. Ako znamenie medzinárodného uznania
Renata Barona treba hodnotiÈ, Ïe vy‰e 3000 ºudí z najrozliãnej‰ích krajín, prevaÏne z Talianska, Nemecka, Rakúska, JuÏného Tirolska, ·vajãiarska, Francúzska, Belgicka a Chorvátska, mu preukázalo poslednú úctu. Pohreb sa konal v mestskom cintoríne v Schiu.
KieÏ sú slová Madonny pre v‰etk˘ch ºudí a pre „Mariánske hnutie Kráºovnej
lásky“ útechou a povzbudením, aby vytrvali v láske a poslu‰nosti ako Renato.
Miesto mnoh˘ch Máriin˘ch posolstiev nasledujúce slová:
„Sláva Otcu! Deti moje, napomínam vás, aby ste vytrvali a spoliehali sa na
koneãné víÈazstvo. Sila, ktorá vychádza z va‰ich modlitieb, premôÏe zlo. Îiarlivo si obraÀujte, ão som vám odovzdala, lebo je to veºk˘ dar. Buìte ho hodní
a aj vy budete môcÈ prispieÈ k spáse! Pozerajte teda na mÀa a moje svetlo dá
aj vám zasvietiÈ, aj vy budete radosÈou a útechou pre celú Cirkev. Veºká je
moja láska k vám v‰etk˘m. Zaneste moju útechu va‰im mil˘m, kaÏdému trpiacemu. Îehnám vás a viniem si vás v‰etk˘ch k sebe“ (16. 10. 1991).
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P. Slavko Barbariã 11.3.1946 – 24.11.2000

KRÁªOVN Á POK OJ A
V MedÏugorí si pripomínali ‰tvrté v˘roãie smrti
pátra Slavka Barbariãa, ktor˘ zomrel 24. novembra
2000 o 15,30 h na KriÏevci po vykonaní kríÏovej
cesty. Veºa farníkov a pútnikov vystúpilo na KriÏevac, aby sa modlili kríÏovú cestu.
Na mieste úmrtia pátra Slavka sa zamysleli nad
okamihom jeho prechodu do veãnosti. KríÏovú cestu sa predmodlieval páter Mario Knezoviã a páter
Ljubo Kurtoviã. Veãernú om‰u vo farskom kostole slávil páter Ljubo spolu
s mnoh˘mi koncelebrujúcimi kÀazmi. Cez cel˘ deÀ nav‰tevovali farníci a pútnici hrob pátra Slavka, ktor˘ sa stal jedn˘m z najviac nav‰tevovan˘ch pamätn˘ch miest v MedÏugorí. Páter Slavko bol pre pútnikov v MedÏugorí hneì po
svojom návrate zo ‰túdií v roku 1982 neúnavne k dispozícii. Poãas jeho pôsobenia v MedÏugorí napísal poãetné knihy. Prihováral sa k pútnikom, konal eucharistické poklony a poklony pred kríÏom, modlieval sa ruÏenec na Vrchu
zjavení a kríÏovú cestu na KriÏevci, pritom dokonãil aj svoj pozemsk˘ Ïivot.
Viedol kaÏdoroãné medzinárodné stretnutia pre kÀazov a mládeÏ a uviedol do
Ïivota seminár pre manÏelské páry. V dome „Domus pacis“ konal semináre
o modlitbe a pôste. Kvôli núdzi, ktorá nastala pre vojnu, zaloÏil „Matersk˘
dom“ pre v˘chovu a opateru. Jeho psychoterapeutické vzdelanie mu tieÏ
umoÏÀovalo odborne pracovaÈ so závisl˘mi v spoloãenstve Cenacolo. Pre
chlapcov v núdzi zaloÏil „Spoloãenstvo milosrdného Otca“. Pomoc dobrodincov z celého sveta odovzdával na prospech fondu pre mladé talenty a vojnov˘m sirotám.
Páter Slavko precestoval cel˘ svet a roz‰iroval posolstvá Matky BoÏej o pokoji a zmierení. Veºa sa modlieval a postil a miloval Matku BoÏiu detinskou
láskou. Jadrom jeho Ïivota bolo prostredníctvom Márie, Kráºovnej pokoja, privádzaÈ du‰e pomocou modlitby a pôstu k Bohu.

Do MedÏugoria bez víz!
Vláda republiky Bosna a Hercegovina rozhodla o pozastavení vízovej povinnosti pre obãanov Slovenskej republiky, âeskej republiky, Maìarska a Poºska pri cestách do Bosny a Hercegoviny s platnosÈou od 1. apríla 2005 do
31. októbra 2005. V tomto ãase nie je potrebné na vstup do Bosny a Hercegoviny vízum pre obãanov uveden˘ch krajín.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. januára 2005 – „Drahé deti! V tomto milostivom ãase znovu vás
poz˘vam k modlitbe. Modlite sa, milé deti, za jednotu kresÈanov, aby
v‰etci boli jedno srdce. Jednota sa uskutoãní medzi vami, nakoºko sa budete modliÈ a odpú‰ÈaÈ. Nezabúdajte: láska zvíÈazí len vtedy, keì sa
modlíte a otvoríte si svoje srdcia. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. februára 2005 – „Drahé deti! Dnes vás poz˘vam, aby ste boli
mojimi vystret˘mi rukami v tomto svete, ktor˘ Boha dáva na posledné
miesto. Vy, milé deti, dajte Boha na prvé miesto vo svojom Ïivote. Boh
vás poÏehná a dá vám silu, aby ste dosvedãovali Boha lásky a pokoja. Ja
som s vami a prihováram sa za vás v‰etk˘ch. Milé deti, nezabúdajte, Ïe
vás ºúbim neÏnou láskou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. marca 2005 – „Drahé deti! Dnes vás poz˘vam k láske. Milé deti,
milujte sa BoÏou láskou. V kaÏdom okamihu, v radosti i v smútku, nech
prevaÏuje láska a tak láska zavládne vo va‰ich srdciach. Vzkriesen˘
JeÏi‰ bude s vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa s vami radovaÈ
a chrániÈ vás svojím materinsk˘m plá‰Èom. Zvlá‰È, milé deti, budem
s láskou hºadieÈ na va‰e kaÏdodenné obrátenie. ëakujem vám, Ïe ste
prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, ãasopis a ìal‰ie správy môÏete nájsÈ
aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 28 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie.
K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny),
ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰ úãet v ªudovej banke, a.s. - expozitúra Bratislava, Jesenského ul., ãíslo úãtu:
4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú
z va‰ich dobrovoºn˘ch príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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