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MEDÎUGORIE

Poz˘vam vás,
milé deti, aby
ste boli mojimi
apo‰tolmi
pokoja a lásky
vo svojich
rodinách
a vo svete.
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Marija Pavloviãová-Lunettiová poãas zjavenia 24. júna 2005 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

LÁSKA

Medžugorie žiari aj po 24 rokoch
„Pozývam vás, milé deti, aby ste boli mojimi apoštolmi pokoja a lásky vo
svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol
po ceste svätosti.“
Medžugorské zjavenia a posolstvá Matky Božej, ktoré nám vždy 25. v mesiaci dáva prostredníctvom Marije Pavlovičovej, sú pre mnohých veriacich
neustálym podnetom a novým znamením z nebies, aby vytrvali v snahe
hlbšie prežívať svoju vieru. Nebýva to ľahké, avšak svedectvá a vnútorné
zážitky mnohých veriacich vypovedajú, že sa vyplatí nasledovať pokyny
Matky Božej. Vyplatí sa vziať do rúk ruženec, postiť sa, aby sme spoznali
pravdu a vedeli sa správne orientovať v tomto svete, ktorý tak silne ovplyvňujú televízia a tlač.
Medžugorie sa stalo pre tisíce pútnikov oázou pokoja. Vzhľad Medžugoria
sa za 24 rokov výrazne zmenil, avšak Božia blízkosť z prvých dní zjavení
ostáva aj naďalej v Medžugorí prítomná. Kostol, Vrch zjavení, Križevac,
hrob pátra Slavka sú miesta, ktoré vyžarujú jedinečnú duchovnú atmosféru.
Pútnikov sa na týchto miestach zvlášť dotýka Božia milosť a jemné pohladenie Matky Božej. Tento duchovný zážitok zanecháva na mnohých pútnikoch
výrazný dojem. Je to čas a miesto milostí.
Mnohí ľudia a mládež sú vzdialení od Boha. Šťastie a naplnenie svojho života hľadajú na nesprávnych miestach, čo sa prejavuje v manželských krízach, rozvodoch, v neochote prijať deti ako Boží dar, v neschopnosti prekonávať každodenné starosti života. Aj preto nás Matka Božia vyzýva, aby sme
sa stali apoštolmi pokoja a lásky najprv vo svojich rodinách a vo svete.
Medžugorie poznať podľa ovocia. Koľko duchovných povolaní sa zrodilo
na základe Medžugoria! A koľkí ľudia tam zažili vnútorné obrátenie! Medžugorské ovocie je naozaj dobré.
Poďakujme sa našej nebeskej Matke svojimi modlitbami za jej materinskú
prítomnosť medzi nami. Zostaňme pri a nej, ako ona ostáva s nami.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Interview
s kardinálom Dr. Christophom Schönbornom 17. júna 2005 vo Viedni

Chcel by som vám kl

ri príleÏitosti 20-roãného slávnostného v˘roãia udalosti, keì
sa sestry Matky Terézie – misionárky lásky k blíÏnemu usadili vo
Viedni, slávil kardinál Christoph
Schönborn 17. júna 2005 v kostole Panny Márie VíÈaznej ìakovnú
bohosluÏbu. UÏ 20 rokov pôsobia
sestry Matky Terézie vo Viedni
a za ten ãas priniesli ºuìom Ïijúcim na okraji spoloãnosti veºa
svetla, nádeje a bezpeãnosti. Svojím podávaním stravy utí‰ili hlad
mnoh˘ch ºudí, svojimi prívetiv˘mi
a dobrotiv˘mi spôsobmi sprostredkovali mnoh˘m aj ºudské
a kresÈanské teplo. Za túto nesebeckú sluÏbu chudobn˘m patrí
sestrám vìaka z celého srdca. Po
slávnosti sme mohli viesÈ s kardinálom Christophom Schönbornom aj rozhovor o situácii Cirkvi
v Rakúsku a o MedÏugorí, ktoré
zverejÀujeme.

P
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SlávnosÈ

m klásÈ na srdce mnohé prosebné modlitby
Pán kardinál, stojíte uÏ jedno desaÈroãie na ãele Viedenskej arcidiecézy. Ako sa vám javí práca Katolíckej cirkvi vo Viedni?
Myslím, Ïe nám posledné roky poskytli znaky nádeje a povzbudenia; pre‰li sme veºmi ÈaÏk˘mi rokmi; veºa ºudí
má uÏ sotva nejak˘ vnútorn˘ vzÈah
k Cirkvi, mnohí sotva e‰te nieão vedia
o viere. Av‰ak na druhej strane cítime
stále zreteºnej‰ie veºkú otvorenosÈ alebo, lep‰ie povedané, akúsi túÏbu. Myslím, Ïe Rakú‰ania, ktorí preru‰ili svoj
vzÈah k Cirkvi, cítia k nej veºmi siln˘ vnútorn˘ vzÈah. To sa prejaví napríklad v tak˘ch chvíºach, ako bola smrÈ kardinála
Königa. Vtedy bolo cítiÈ neuveriteºnú
úãasÈ v celom obyvateºstve, tak u star˘ch ako aj u mlad˘ch ºudí, a ãlovek mal
dojem, Ïe Cirkev je domovom napriek
v‰etkej kritike a napriek v‰etk˘m ‰kandálom, ktoré sa roz‰irovali aj vo verejnosti. A ja ãasto hovorievam, Ïe hladina
podzemnej vody viery e‰te neklesla prihlboko. Niekedy staãí trochu zav⁄taÈ,
a narazíme zasa na podzemnú vodu.
Aj dnes bolo v kostole veºa mlad˘ch ºudí a na príklade Svetov˘ch
dní mládeÏe poznávame veºké nad‰enie pre vieru. Vidíte tu vyrastaÈ
novú generáciu?
MládeÏ, o ktorej hovoríte, je, myslím

si, predsa len men‰inou v rámci mladého obyvateºstva. Pre veºa mlad˘ch
ºudí je jednoducho vzÈah k Cirkvi a viere prelomen˘, resp. majú k Cirkvi uÏ len
veºmi slab˘ vzÈah ako ãasto ich rodiãia
a starí rodiãia. No túto mládeÏ, ktorú
máte na mysli, by sme mohli nazvaÈ
„mládeÏou Jána Pavla II.“. Je veºmi
ochotná ÏiÈ svoju vieru a prehlbovaÈ ju,
stáÈ pri Cirkvi a ja verím, Ïe to je veºká
nádej.
Musíme sa pripraviÈ na to, Ïe práve
vo Viedni sa Cirkev stáva e‰te zreteºnej‰ie men‰inou, väã‰mi, neÏ bola doteraz. Je to v‰ak uÏ teraz veºmi sebavedomá, misionárska men‰ina zameraná
na in˘ch ºudí. Príkladom bola pre mÀa
pred pár dÀami „Dlhá noc kostolov“,
keì tisíce ºudí pri‰li vo veãern˘ch a noãn˘ch hodinách do viedensk˘ch kostolov. IsteÏe, nie v‰etci pri‰li pre veºmi v˘raznú motiváciu z viery, no predsa len
pri‰li, a zasa sa ukázalo ako uÏ pri smrti kardinála Königa, Ïe Cirkev je predsa
len prístre‰ím pre du‰u. Myslím si, Ïe
ponauãenie z toho je: máme byÈ odváÏni, radostní a vìaãne, s istou dôverou
ÏiÈ svoju vieru a predstavovaÈ ju, neskr˘vaÈ ju, sláviÈ ju, nechávaÈ na‰e dvere otvorené.
Matka Terézia bola pred rokom
1986 vo Viedni v kostole sv. Leopolda blízko nemocnice milosrdn˘ch bratov a vyjadrila sa, Ïe v ta5
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My kresÈania ãasto hlásame
evanjelium, ktoré nepreÏívame.
Preto nám svet neverí.
(Matka Terézia)
7
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priná‰a veºk˘ zisk. BoÏie kráºovstvo je
tu vÏdy prítomné v mal˘ch znakoch
a zaãiatkoch, ale ako kvások v JeÏi‰ovom podobenstve. Kvások je mal˘ kúsok, ale prekvasí cel˘ chlieb. NuÏ
o t˘chto sestrách moÏno povedaÈ, Ïe
ich je málo, ‰tyri, päÈ, sú iba ako ten
mal˘ kúsok kvásku, ale pre ViedeÀ sú
nekoneãne vzácne.
Vìaka mocnej prítomnosti Matky
BoÏej v MedÏugorí pociÈujú pútnici
túto radosÈ priná‰aÈ evanjelium aj
ostatn˘m. Ako sa vám javí medÏugorské poÏehnanie aj vo va‰ej diecéze?
VÏdy hovorím a vÏdy opakujem: Podºa ovocia ich poznáte. Strom poznávame podºa jeho ovocia. U nás v diecéze vidím ustaviãne na v‰etk˘ch stranách ovocie ºudí, ktorí putujú do MedÏugoria. Zachytila ich sila modlitby,
znovu objavujú sviatosÈ pokánia a nachádzajú novú radosÈ v modlitbe. ªudia
tam zakú‰ajú, Ïe Mária je Ïivá a Ïe jej
Syn JeÏi‰ Kristus je skutoãne tu.
kom veºkom meste, ako je ViedeÀ,
potrebujeme, aby sa tu usadili misionárky lásky k blíÏnemu. Ako posudzujete dnes potrebnosÈ tohto
malého spoloãenstva pre arcidiecézu?
MoÏno povedaÈ: âoÏe je to? To je
kvapka na horúci kameÀ v takom veºkom meste, ãoÏe to uÏ zmení? To vÏdy
vyãítali aj Matke Terézii. âoÏe uÏ spoloãensky zmenila? LenÏe práve v tomto je
sila evanjelia – keì sa malé semienko
zaseje, vyrastie na veºk˘ strom; malá
minca, ktorá, tak povediac, pracuje,
8

âo by ste ako najvy‰‰í pastier
a kardinál povedali na cestu medÏugorsk˘m spoloãenstvám a na‰im ãitateºom, ktorí sú obzvlá‰È spojení
s MedÏugorím?
Mám veºa modlitebn˘ch úmyslov, ale
tri z nich, ktoré vznikli v MedÏugorí, by
som im chcel zvlá‰È klásÈ na srdce:
Po prvé, sú to matky, ktoré oãakávajú
dieÈa a ÈaÏko im padne povedaÈ k tomu
dieÈaÈu „áno“. Aby im Matka BoÏia svojím ÁNO dodala odvahu, Ïeby vyslovili
to „áno“, aj keì je ich situácia ÈaÏká,
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SlávnosÈ

Predseda Gebetsaktion Dr. M. Domej v rozhovore s kardinálom Dr. Christophom Schönbornom

a aby na‰li ºudí, ktorí by im v pravej chvíli a v správnom ãase dodali odvahu
a podporu. Toto je jedna prosba.
Druhá prosba sa t˘ka t˘ch mnoh˘ch
ºudí, ktorí podliehajú rozliãn˘m náruÏivostiam; sú ako zajatci, lebo pre svoju
náruÏivosÈ skutoãne zaÏívajú biedu závislosti – ãi uÏ na alkohole, na drogách,
na sexuálnej náruÏivosti, na hrách alebo ãomkoºvek inom, veì je tu celé pole
v‰elijak˘ch bied. Myslím, Ïe JeÏi‰ovo
milosrdenstvo sa celkom zvlá‰tnym
spôsobom obracia k t˘mto ºuìom. Naozaj preÏívajú niekedy peklo na zemi,
a ja vyz˘vam v‰etky spoloãenstvá, aby
sa kaÏd˘ veãer pomodlili Ïehnajúcu
modlitbu, prímluvnú modlitbu za v‰et-

k˘ch ºudí, ktorí sú v zajatí t˘chto síl, aby
získali JeÏi‰ovo milosrdenstvo.
Po tretie, aby sa v‰etci tí, ão v sebe nosia my‰lienku duchovného povolania,
prebojovali k ÁNO, ão dnes b˘va také
ÈaÏké. A tak ako si ãlovek netrúfa vstúpiÈ
do manÏelstva, tak si netrúfa povedaÈ
ÁNO duchovnému povolaniu. Mária za
nás vyslovila svoje ÁNO pre ºudstvo.
Z tohto ÁNO sme v‰etci získali Ïivot,
Krista. Vyslovila toto ÁNO bez váhania,
pravda, pripravená a posilÀovaná milosÈou, no jednako to bolo jej slobodné
ÁNO. Vyz˘vam vás, aby ste sa modlili za
to, aby ºuìom, ktor˘m vloÏil Boh do srdca svoje volanie, dala Mária silu povedaÈ
úprimné ÁNO, aby prestali váhaÈ.
9
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V¯ROâN¯ DE≈ 25. JÚNA 2
Tento 24. v˘roãn˘ deÀ zjavení
Matky BoÏej v MedÏugorí sa oslavoval slávnostne na celom svete.
Duchovná príprava na v˘roãn˘ deÀ
pozostávala z deviatnika od 15. do
23. júna, ktor˘ sa modlili ºudia
z celého sveta na Vrchu zjavenia.
Modlili sa tam s medÏugorsk˘mi
kÀazmi denne o 16. hodine ruÏenec a vizionári kaÏd˘ deÀ neskoro
veãer vystúpili na Vrch zjavenia,
aby sa tam modlili s veriacimi. Poãas celého deviatnika Ivan Dragiãeviã a Marija Pavloviãová-Lunettiová predmodlievali po svätej
om‰i Magnificat.
24. júna 2005 sa konal mierov˘
pochod z Humca do MedÏugoria,
na ktor˘ pri‰li mnohí pútnici z celého sveta. Aj vizionárka Vicka
Ivankoviãová-Mijatoviãová sa na Àom
tohto roku zúãastnila. V MedÏugorí
prijal veriacich farár páter Branko
Rado‰. Zvlá‰È sme sa cítili poctení
prítomnosÈou indického katolíckeho biskupa s˘rsko-malankarského
rítu Geervarghesa Mara Divannasiosa z Keraly (India). Po krátkej
závereãnej modlitbe dal páter Danko Perutina poÏehnanie s Najsvätej‰ou sviatosÈou.
10

Veãer 24. júna 2005 bol hlavn˘m
celebrantom páter Valentin Vukoja. S ním slávil om‰u páter Slavko
Soldo, provinciál hercegovinsk˘ch
franti‰kánov, a páter Miro ·ego. Koncelebrovalo 163 kÀazov. Od 22. do
23. hodiny bola eucharistická poklona pri vonkaj‰om oltári a od 23.
do 6. hodiny bola tichá poklona
v kostole.
Vo v˘roãn˘ deÀ 25. júna 2005
slávil páter Slavko Rado‰ veãernú
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2005 V MEDÎUGORÍ

om‰u spolu s biskupom Geevarghesom Marom Divannasiosom a s biskupom Jeromom Nteziryayom. Koncelebrovalo spolu 205 kÀazov.
Po oba tieto dni sa slávili sv.
om‰e v 15 jazykoch, rozdalo sa vy‰e 40 000 sv. prijímaní. Tucty kÀazov spovedali celé hodiny.
Vo v˘roãn˘ deÀ mala Ivanka Ivankoviãová-Elezová svoje kaÏdoroãné zjavenie v rodinnom kruhu. Vic-

ka mala zjavenie doma, Marija
a Ivan mali zjavenie spoloãne. Matka BoÏia sa s nimi pomodlila Otãená‰ a Sláva a vizionárke Mariji dala posolstvo tak ako kaÏdého 25.
v mesiaci.
V sobotu 25. 6. 2005 francúzsky
tím uskutoãnil na vizionároch Ivanovi Dragiãeviãovi a Mariji Pavloviãovej-Lunettiovej vedecké vy‰etrenia.
11
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Rozhovor s Marijou Pavloviãovou-Lunettiovou
26. júna 2005 v MedÏugorí

Pred Bohom sme si v‰etci r
Marija, vãera bolo 24. v˘roãie
kaÏdodenn˘ch zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí. Ako si preÏívala
tento deÀ?
Pre nás vizionárov je to veºká radosÈ
byÈ v tento v˘roãn˘ deÀ tu v MedÏugorí. Pri‰la som s deÈmi na zaãiatok deviatnika z Talianska. Dúfam, Ïe aj pútnici, ktorí majú príleÏitosÈ byÈ tu, zaÏijú
veºkú radosÈ. ByÈ tu znamená ìakovaÈ
Matke BoÏej za veºké milosti, ktoré rozdávala svojou prítomnosÈou a príhovorom u svojho Syna. Pred pár dÀami sa
istá chorá osoba, prítomná na Vrchu
zjavenia, úplne uzdravila. Poãula som,
Ïe po tieto dni bol e‰te niekto uzdraven˘. A keì vidíme v‰etky tieto milosti,
ktoré nám Boh darúva, Ïe pútnici sa
uzdravujú nielen na du‰i a srdci, ale i na
tele, potom môÏeme Bohu a Matke BoÏej povedaÈ iba veºké VëAKA! Tu cítime a vidíme mocné modlitby, vidíme,
ako sú pútnici pripravení a otvorení pre
BoÏiu milosÈ; preto nás Boh zah⁄Àa
svojou nekoneãnou milosÈou. Tu v MedÏugorí zaÏívame zvlá‰tnym spôso12

bom, Ïe sa Matka BoÏia
za nás neúnavne prihovára u nebeského Otca. Vo
svojich posolstvách vÏdy
znovu hovorí: „Milé deti!
Prihováram sa za vás
u svojho Syna...“
Po tieto dni bolo veºa pútnikov
u teba doma. Bolo tam aj niekoºko
biskupov, ktorí Èa chceli vidieÈ. âo
si im povedala?
Je to jedno, ãi ma nav‰tívia pútnici,
kÀazi alebo biskupi, hovorím v‰etk˘m
to isté. Zo v‰etkého najdôleÏitej‰ie je,
aby sme v‰etci Ïili podºa posolstiev,
ktoré prichádzajú prostredníctvom
Matky BoÏej. âasto to porovnávam
s podobenstvom z evanjelia, keì Mária
v Káne povedala na svadbe, Ïe nemajú
vína. Dnes môÏeme povedaÈ, Ïe niet
viery. Preto nás Matka BoÏia poz˘va,
aby sme neúnavne vydávali svedectvo, odovzdávali ho druh˘m, a poz˘va
nás, aby sme po ceste svätosti kráãali
tak, Ïeby sa tí druhí obrátili. Matka Bo-
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etci rovní

Ïia nás k tomu povzbudzuje kaÏd˘ deÀ
bez v˘nimky, bez ohºadu na to, aké
máme náboÏenstvo alebo národnosÈ.
Pred Bohom sme si v‰etci rovní a ona
mu nás tak˘ch odovzdáva.
Vo v˘roãn˘ deÀ si mala zjavenie
spolu s Ivanom. Dostala si aj posolstvo. MôÏe‰ nám povedaÈ nieão
o tom zjavení a posolstve?
Zjavenie bolo veºmi krásne. V rozhovore s Matkou BoÏou som cítila veºkú
radosÈ. Dala mi aj posolstvo, ktoré pravidelne kaÏd˘ mesiac zapisujem a ktoré potom odovzdávam celému svetu.
Matka BoÏia mala dobrú a radostnú
náladu. Te‰í ma, Ïe môÏem byÈ pro-

stredníãkou medzi Matkou BoÏou
a ºuìmi, ako hovorieva Matka BoÏia:
„Milé deti, vy ste moje vystreté ruky na
tomto svete.“ V samotn˘ v˘roãn˘ deÀ
nás Matka BoÏia mimoriadnym spôsobom vyzvala, aby sme boli apo‰tolmi
tam, kde Ïijeme. V posolstve sa Matka
BoÏia osobitne poìakovala aj za obety, ktoré sme priná‰ali. Po tieto dni poãas deviatnika skutoãne veºa ºudí prinieslo obetu, radi vychádzali na Vrch
zjavenia alebo na KriÏevac. Mnohí sa aj
postili na úmysly Matky BoÏej a za posledn˘ch 24 rokov urobili aj mnohé iné
dobré skutky. Jej vìaka za na‰u spoluprácu nám dokazuje, Ïe Matka BoÏia je
starostlivá Matka, ktorá nás nepretrÏite sprevádza, ochraÀuje a prihovára sa
13
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za nás. Nikdy neopú‰Èa svoje
deti, ale zostáva vÏdy pri nich.
Poãas zjavenia tu bola komisia z Francúzska, ktorá po
20 rokoch chcela na vás zopakovaÈ svoje prehliadky.
Ako si sa cítila, keì ti napojili prístroje?
Ja som osobne pociÈovala tieto
prehliadky ako veºmi namáhavé.
V‰etko sa dialo bez osobitn˘ch
otázok a príprav. Neoãakávala
som, Ïe sa budú prehliadky konaÈ
práve na v˘roãn˘ deÀ. Bola som
trochu nervózna, lebo som vedela, Ïe dostanem aj posolstvo. Posolstvá vÏdy zapisujem hneì po
zjaveniach, tentokrát som musela
ãakaÈ, k˘m mi odoberú prístroje.
Bolo to trochu nepríjemné, lebo to
bolo v‰etko veºmi nezvyãajné.
Chvála Bohu, v‰etko pre‰lo – kieÏ
sa deje v‰etko na BoÏiu slávu! Dúfam, Ïe po toºk˘ch rokoch prehliadok budú v‰etci spokojní a pochopia, Ïe sa nám Matka BoÏia
skutoãne zjavuje. Ak to poslúÏilo
na to, Ïeby mnohí, ão neveria, napokon predsa uverili v prítomnosÈ
nebeskej Matky, tak som obzvlá‰È
rada, Ïe sa tieto prehliadky na nás
vizionároch uskutoãnili.
Ako reagovala Matka BoÏia,
keì vás videla s t˘mi prístrojmi? Zmenilo sa nieão na jej
tvári?
Prehliadky Matku BoÏiu vôbec
neru‰ili. Nezakazuje nám ich, ani
14
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nám neprikazuje, aby sme sa im podrobovali. Necháva nám slobodnú vôºu vo
v‰etkom, tak aj v tejto otázke. My sami
rozhodujeme o tom, ãi tie prehliadky
chceme, alebo nie. Chápeme to ako
príklad, Ïe sme mohli podaÈ svedectvo.
Dôkazy sú tu, ukáÏu to v˘sledky. Dúfam, Ïe aj t˘m budeme môcÈ viacej s⁄dc
priblíÏiÈ k Matke BoÏej, a preto som privolila. Hoci musím povedaÈ, Ïe som uÏ
zo v‰etk˘ch otázok a prehliadok unavená a Ïe neviem, ão ºudia e‰te potrebujú, aby koneãne prijali pravdu.

Stránka 15

ako chcete.“ Vo svojej slobode som sa
rozhodla s Matkou BoÏou slúÏiÈ tomuto svetu a toºko, ako je len moÏné, pomáhaÈ pri záchrane ºudí. To je moja
úloha a ja dúfam, Ïe ju budem plniÈ aÏ
do konca svojho Ïivota.

âo by si povedala pútnikom, ktorí chcú Matku BoÏiu celkom nasledovaÈ?
VÏdy zdôrazÀujem posolstvo. Matka BoÏia nás vÏdy
povzbudzuje, aby sme zo
dÀa na deÀ toto posolstvo
vÏdy lep‰ie prijímali a preÏívali. Najmä aby sme ho
preÏívali svojím obrátením
a vo svätosti kráãali po ceste BoÏieho pokoja. Aby sme
v tom vytrvali, najdôleÏitej‰ia je modlitba a svätá
om‰a. Matka BoÏia je na‰a
nádej a s Àou máme nov˘ Ïivot, nové Ïivotné hºadisko.
Matka BoÏia ustaviãne zdôrazÀuje: „Milé deti! Boh vám
dal slobodu a s touto slobodou sa môÏete rozhodovaÈ,

Lekárske vy‰etrenia
Marije Pavloviãovej-Lunettiovej poãas zjavenia
25. júna 2005.
15
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VidieÈ Matku BoÏiu zname ná
MIRJANA DRAGIâEVIâOVÁ-SOLDOVÁ
UÏ 24. rok Matka BoÏia prichádza k nám do MedÏugoria a mne sa zdá, ako keby sa v‰etko bolo zaãalo
vãera. âasto sa ma p˘tajú, ãi je to normálne vidieÈ
v Matke BoÏej priateºku a Matku. Nie, nie je to normálne. Po kaÏd˘ raz, po toºk˘ch rokoch, ako keby som ju
videla po prv˘ raz. PociÈujem e‰te stále to isté vzru‰enie, tú istú túÏbu, aby si ma vzala so sebou.
Od zaãiatku zjavení prichádzajú ºudia do MedÏugoria a hºadajú Matku, aby im poskytla pokoj, lásku
a spokojnosÈ. Keì prídu, sú ustatí, nervózni, nevedia,
preão sú vôbec tu, no uÏ o dva-tri dni vidno im na tvárach jas, ‰Èastie a onen pokoj, ktor˘ prichádza zvnútra
– to je ten medÏugorsk˘ zázrak.
AÏ do Vianoc 1982 som mávala zjavenia denne. Keì
som dostala desiate tajomstvo, povedala mi Matka
BoÏia, Ïe budem maÈ zjavenie iba raz do roka, 18. marca. Av‰ak od augusta 1987 sa s Matkou BoÏou modlím kaÏdého druhého dÀa v mesiaci za t˘ch, ktorí e‰te nezakúsili BoÏiu lásku.
My ‰iesti vizionári nepreÏívame zjavenie rovnak˘m spôsobom, ani svoje city neprejavujeme jednako. Pred príchodom Matky BoÏej vidíme blesk, ale nie vÏdy, ja zaÏívam
ten blesk vo svojom vnútri. Keì mám zjavenie, neviem, ão sa deje s mojím telom. AÏ
keì Matka BoÏia zasa odíde, vidím, Ïe mám tvár vlhkú od sæz.
Pri prehliadkach mi spôsobili pri zjavení bolesÈ, ale vôbec som to necítila. AÏ potom
som zacítila, Ïe ma bolia kolená ãi chrbtica, ale poãas zjavenia ako keby som sa
vzná‰ala, ako keby som bola mimo svojho tela. Matka BoÏia rozpráva príjemn˘m, materinsk˘m tónom. Aj jej pohyby sú také neÏné a materské. Jej pohºad je starostliv˘,
ako keby chcela svojmu dieÈaÈu povedaÈ: „Preão ma nepoãúva‰? Chcela by som pre
teba to najkraj‰ie, Ïelám si pre teba ‰Èastn˘ Ïivot.“ Napriek tomu som sa jej nikdy nedotkla, nemala som silu ani odvahu. Je pre mÀa Matkou BoÏou a ja som iba ktosi, kto
kráãa po tejto zemi. Nikdy sa necítim dostatoãne hodna, aby som sa jej dotkla. Matka
BoÏia mi nikdy nepovedala, ão sa jej môÏem p˘taÈ a ão nie, ale ja to viem sama od seba. Rozhovor zaãne a skonãí vÏdy ona.
Neviem si uÏ svoj Ïivot bez zjavení predstaviÈ. Neviem, ako dlho zjavenia potrvajú,
ale zjavenie kaÏdého 18. marca budem mávaÈ, k˘m budem ÏiÈ. VidieÈ Matku BoÏiu pre
mÀa znamená byÈ s Àou v nebi. Tento pocit mi sprostredkuje neopísateºnú krásu, neopísateºn˘ pokoj a poÏehnanie.
16
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me ná byÈ v nebi
JAKOV âOLO
KaÏd˘ v˘roãn˘ deÀ, ktor˘ tu oslavujeme, je ìal‰ou milosÈou a potvrdením, ako nás Matka BoÏia, Boh milujú.
âím viac rokov prejde, t˘m väã‰mi chápem, koºké milosti dostávame. Keì sa medÏugorské zjavenia zaãali,
nerozm˘‰ºal som nad t˘m, ako dlho potrvajú. Bol som
si ist˘, Ïe – ak to v‰etko zaãal Boh – tak to on aj dokonãí. V‰etci pútnici prichádzajúci do MedÏugoria sú v BoÏom pláne. VÏdy myslím na slová istého môjho priateºa, kÀaza, ktor˘ hovorí: „V‰etky stretnutia v MedÏugorí naplánoval Boh od veãnosti. Chcel to. Zjavenia
Matky BoÏej trvajú iba preto tak dlho, lebo Boh to tak
chcel. Musíme to chápaÈ ako milosÈ, aj to, ako veºa milostí máme od Boha i ako veºmi nás miluje.“
Na zaãiatku zjavení som bol primal˘ na to, aby som
chápal, ão sa okolo mÀa deje. Dospievajúc chápem
mnohé veci a kaÏd˘ deÀ sa priúãam nieãomu novému.
Keì som videl Matku BoÏiu po prv˘ raz, zaÏil som radosÈ a pokoj, a vtedy sa zaãal môj Ïivot. âím som star‰í, t˘m som vìaãnej‰í Bohu za to, Ïe smiem vídaÈ Matku BoÏiu, a o to
väã‰mi mu ìakujem, Ïe s pomocou Matky BoÏej poznávam JeÏi‰a. V MedÏugorí sa udialo mnoho obrátení, mnohí zaãali nov˘ Ïivot, a to je jedn˘m z najkraj‰ích znakov MedÏugoria. Veºa ºudí odpovedalo na v˘zvu Matky BoÏej, ale Matka BoÏia prichádza aj naìalej
a naìalej hºadá.
Preão prichádza Matka BoÏia tak dlho do MedÏugoria? Je to jednoducho BoÏí plán a tak
to musí byÈ, a my by sme sa nemali vypytovaÈ preão, ale mali by sme Bohu ìakovaÈ za milosti, ktoré nám dal. My nechápeme, koºko milostí to je, keì kvôli nám posiela svoju Matku toºké roky sem.
Boh dáva kaÏdému slobodnú vôºu, aby si mohol zvoliÈ, ão bude v jeho Ïivote. Matka BoÏia vÏdy opakuje: Modlite sa, a dostanete odpoveì. Aj ja som volil. Nikdy som nepociÈoval
potrebu staÈ sa kÀazom, vÏdy som si chcel zaloÏiÈ rodinu. To je veºká sviatosÈ a veºká zodpovednosÈ. Mám tri deti, najstar‰ia dcéra Diana bude maÈ 11 rokov, syn Mirjan 8 a najmlad‰ia Darka 6 rokov. Deti sú e‰te malé a nechápu, ão sa deje. No modlia sa so mnou, sú
prítomné pri zjavení, chodievajú na sv. om‰u, a inak Ïijú ako v‰etky ostatné deti.
Posledné pravidelné zjavenie som mal 12. septembra 1998 v Amerike. Vtedy mi Matka
BoÏia zverila desiate tajomstvo a sºúbila mi, Ïe k˘m budem ÏiÈ, bude sa mi zjavovaÈ vÏdy
25. decembra. Cel˘ rok ãakám na ten deÀ a pripravujem sa naÀ. V modlitbe som pochopil,
Ïe nie je dôleÏité vidieÈ Matku BoÏiu oãami, ale treba ju maÈ v srdci.
17
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Ďakujem ti, milá Matka
Božia, za 24 rokov zjavení

Rozhovor s Vickou Ivankoviãovou-Mijatoviãovou 26. júna 2005 vo Vion
Vicka, videl som Èa ísÈ na mierovom pochode z Humca do MedÏugoria. MôÏe‰ nám nieão povedaÈ o v˘zname tohto mierového pochodu?
Ak sa mi to nejako podarí, usilujem sa
zúãastniÈ na mierovom pochode kaÏd˘
18

rok. Pre mÀa mierov˘ pochod znamená
priniesÈ obetu pre Matku BoÏiu a jej
zjavenia a pre mÀa je veºká radosÈ ísÈ
po tejto ceste s toºk˘mi pútnikmi.
Mierov˘ pochod bol toho roku veºmi pekn˘m záÏitkom. Boli sme zahæbení do rôznych úvah a modlili sme
sa. Tento spôsob chôdze mi posky-
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í

5 vo Vionici-MedÏugorí
toval veºkú radosÈ, ktorú môÏe cítiÈ
ãlovek iba sám. Sledovala som pútnikov a ich kroky. Videla som, ako sa
mnohí s radosÈou zúãastÀovali na
tomto mierovom pochode. Medzi
úãastníkmi som videla aj niekoºko
chor˘ch, ktorí chceli t˘mto mierov˘m
pochodom priniesÈ obetu.

Vãera sme oslavovali 24. v˘roãie zjavení tu v MedÏugorí. Ako
si ty osobne preÏívala tento deÀ?
UÏ keì som vstávala ráno vo v˘roãn˘ deÀ 25. 6. 2005, opanoval ma
veºmi zvlá‰tny pocit. PociÈovala som
vo vnútri zvlá‰tnu radosÈ a srdce mi
19
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akosi r˘chlej‰ie bilo neÏ inokedy.
Uvedomujeme si vôbec veºkosÈ t˘ch
udalostí, ktoré sa tu v MedÏugorí dejú uÏ 24 rokov? Ako som splnila úlohy, ktoré mi pridelila Matka BoÏia?
Vyhovela som jej Ïelaniam? Uvedomujeme si milosti, ktoré nám Matka
BoÏia dáva, a sme vìaãní? Îijem podºa posolstiev a som naozaj misionárkou? UÏ za rána v˘roãného dÀa
som prem˘‰ºala o v‰etk˘ch t˘chto
otázkach. Bol to pre mÀa mimoriadny deÀ.
20

Stránka 20

Vicka, ty patrí‰ k t˘m vizionárom, ktorí majú kaÏdodenné
zjavenia. Aj vo v˘roãn˘ deÀ sa
ti Matka BoÏia zjavila. Mohla by
si na‰im ãitateºom porozprávaÈ, aké bolo stretnutie v tento
deÀ?
Ako vÏdy vo veºké slávnostné dni
Matka BoÏia vyzerala poãas zjavenia veºmi radostná a spokojná.
Spozorovala som túto radosÈ na nej
aj navonok, keì pri‰la v úplne zla-
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Keby som chcela opísaÈ tú
radosÈ, ktorú Matka BoÏia vyÏarovala, môÏem iba povedaÈ:
Toto je pravá radosÈ. Matka
BoÏia v tento deÀ svoju radosÈ
neprekr˘vala nijak˘m trápením,
ale bola naozaj radostná a pre‰Èastná. Matka BoÏia najväã‰mi zdôrazÀuje to, aby sme jej
posolstvá e‰te väã‰mi prijímali,
a to srdcom a s veºkou láskou.
A máme tieto posolstvá aj
in˘m ìalej odovzdávaÈ, aby videli aj na nás zmeny, a tak sa
práve kvôli nám rozhodli ÏiÈ
podºa nich. My máme prví podávaÈ svedectvo o Matke BoÏej.
Vicka, môÏe‰ nám na záver rozhovoru povedaÈ e‰te
nieão o t˘ch 24 rokoch zjavení?

t˘ch ‰atách. Cítila som v nej celkom mimoriadnu radosÈ a aj ja som
bola v tej chvíli zvlá‰È ‰Èastná. Takáto radosÈ a spokojnosÈ ãloveka
vnútorne dokonale napæÀajú. Tento
stav sa sotva dá slovami vyjadriÈ.
Chápem, Ïe by v‰etci odo mÀa
chceli, aby som o tom ão najviac
povedala, nuÏ ale tento stav sa opísaÈ nedá. To sa dá iba preÏiÈ, lebo
sa cítim úplne ináã, keì opisujem
to, ão preÏívam, tú chvíºu, ktorú naozaj preÏívam.

Pozdravujem z celého srdca
v‰etk˘ch, ktor˘ch zastihnú
tieto slová. Pozdravujem vás
v‰etk˘ch zvlá‰È dnes, pri príleÏitosti 24. v˘roãia zjavení. Pri
tejto príleÏitosti vám aj odovzdávam poÏehnanie Matky BoÏej, ktor˘m vãera, vo v˘roãn˘ deÀ,
poãas zjavenia v‰etk˘ch poÏehnala.
Mimoriadnym spôsobom nás vãera
zahrnula veºk˘mi milosÈami. Preto
vám t˘mto spôsobom odovzdávam
toto zvlá‰tne poÏehnanie. KieÏ vás
Matka BoÏia poÏehnáva svojím pokojom a radosÈou. Nosím vás v‰etk˘ch vo svojom srdci a modlím sa za
vás, va‰a Vicka.
(Rozhovor viedol vd)
21
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Rozhovor
Rozhovor s Dr. Tomislavom Pervanom 24. júna 2005 v MedÏugorí

Vìaka MedÏugoriu
ºudia sa vzkriesia
ako Lazár
Páter Tomislav, stojíme tu priamo pred medÏugorsk˘m kostolom
a obklopuje nás veºa ºudí. âo nám
môÏete povedaÈ o tom v‰etkom,
ão sa tu deje v t˘chto dÀoch?
Dnes je sviatok sv. Ján Krstiteºa
a v tento deÀ sa 24. júna 1981 po prv˘
raz tu v MedÏugorí deÈom zjavila Matka
BoÏia. Dnes oslavujeme sv. Jána Krstiteºa, ktor˘ bol v Ïalári, lebo Herodesovi
povedal, Ïe nesmie viesÈ nemravn˘ Ïivot, ktor˘ nie je v súlade s BoÏím zákonom. Táto udalosÈ, ktorá sa kedysi stala sv. Jánovi, ktorú si dnes pripomíname, nám hovorí aj v na‰ich ãasoch
nieão, veì dnes je v Európe i vo svete
tá istá situácia. Dne‰ná Európa a dne‰n˘ svet Ïijú bez Boha, bez morálky
a bez svedomia. ManÏelstvo a rodina
24

uÏ nie sú t˘m, ãím by mali byÈ. O pár dní
budeme sláviÈ sviatok sv. Tomá‰a
Mórusa, ktor˘ bol tieÏ odsúden˘ na
smrÈ, lebo sa protivil kráºovi pre nemorálnosÈ, v ktorej tento Ïil. To nám dosvedãuje, Ïe aj my Ïijeme v takej dobe,
ktorá stratila základné hodnoty morálky a svedomia.
Jedn˘m z najväã‰ích nebezpeãenstiev v Európe a vo svete je práve skutoãnosÈ, Ïe manÏelstvo je vo veºkej kríze, ako aj rodina, z ktorej majú vychádzaÈ potomci. T˘m je ohrozená budúcnosÈ jestvovania ºudského rodu. Svätec dne‰ného sviatku sv. Ján Krstiteº
i‰iel do väzenia práve pre svoje odporovanie manÏelskej nevere, a zabili ho.
Keì sv. Ján poãul o Mesiá‰ov˘ch skutkoch, poslal svojich uãeníkov, Ïeby sa
ho sp˘tali, ãi je prav˘m Mesiá‰om.
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PoÏehnanie

JeÏi‰ im neodpovedal priamo, ale nepriamo: „Choìte a oznámte Jánovi, ão
ste videli a poãuli: Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sú ãistí, hluchí poãujú, m⁄tvi vstávajú a chudobn˘m sa
hlása evanjelium.“ A to v‰etko sa deje
v mene Boha, Spasiteºa. Vo Svätom
písme stojí, Ïe sa uãeníci vrátili a v‰etko oznámili Jánovi. Vo Svätom písme
stojí aj to, Ïe farizeji a znalci Písma sa
pokú‰ali prekaziÈ JeÏi‰ovo pôsobenie
a celé jeho mesiá‰ske hnutie. Kdekoºvek mali príleÏitosÈ, odporovali JeÏi‰ovmu uãeniu, aby zabránili ‰íreniu
jeho radostnej zvesti.
To v‰etko sa dialo aj v MedÏugorí za
posledn˘ch 24 rokov a deje sa tak dodnes. E‰te stále sa nájdu ºudia, ktorí sa
p˘tajú: Je to pravda, alebo nie je? Zjavuje sa vôbec Matka BoÏia, alebo sa

nezjavuje? Komu sa zjavuje a preão sa
zjavuje tak dlho? Odpovede na tieto
otázky nemoÏno dostaÈ na fakulte alebo na nejakej katedre, pri vedeck˘ch
experimentoch alebo pri stoloch mocn˘ch tohoto sveta ãi na sympóziách.
Keì ide o otázku, ãi sa Matka BoÏia
zjavuje a ãi je to v‰etko pravda, na to
boli i sú tie isté odpovede – upozorÀuje ako jej Syn na diela, ktoré sa stali.
A tieto diela sú ovocím obrátenia, mnoh˘ch uzdravení, tak telesn˘ch ako aj
du‰evn˘ch. Matka BoÏia poukazuje na
prúdy ºudí, ktoré nik nedokáÏe zadrÏaÈ,
aj keì sa mnohí o to pokú‰ali a e‰te pokú‰ajú. Matka BoÏia tu skrze MedÏugorie zaãala nové dejiny vnútornej
a vonkaj‰ej obnovy ºudí. âlovek sa tu
obnovuje a nadobúda nové oãi du‰e
a srdca, nové u‰i, aby naozaj poãul Bo25
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PoÏehnanie
Ïie slovo, ktoré stratilo vo svete svoj
v˘znam. Tu je to miesto, kde sa ãlovek
uzdravuje cel˘, obnovuje sa, povstáva
k novému Ïivotu. Ja som tu uÏ celé roky
v spovednici a kaÏdodenne zaÏívam
tieto zázraky. Kto to chce poãuÈ, ten
nech to poãuje, a uÏ nepotrebuje nijaké
dôkazy. Dôkazy sú tu oãividné a v‰etci
ich môÏu vidieÈ. Niã sa tu nedeje v skrytosti. Pre kaÏdého je cesta otvorená,
takÏe môÏe prísÈ, môÏe uvidieÈ a preÏiÈ
to, ão tu preÏívajú v‰etci.
Keì teraz prirovnávam Ïivot, ak˘
sme tu mali pred 50 rokmi, s t˘m dne‰n˘m, tak môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe sme
tu Ïili 40 rokov v komunizme, ktor˘ niãil
tak du‰u ako i telo, a najmä popieral
Boha. ªudia Ïili, ako by Boha nebolo,
a páchali tie najhor‰ie satanské skutky,
ako potraty. To v‰etko vláãili celé roky
so sebou, k˘m nepri‰li sem, k˘m neoºutovali tieto vraÏedné skutky a skrze
MedÏugorie a medÏugorskú Matku BoÏiu nena‰li novú cestu k Bohu. Tu sa ºudia prebúdzajú ako Lazár a získavajú
nov˘ Ïivot. Dostávajú novú ‰ancu v Ïivote cez svoju cestu pokánia a obrátenia. To je pre mÀa MedÏugorie. Toto sú
pre mÀa udalosti, ktor˘mi Matka BoÏia
svedãí uÏ 24 rokov.
DvadsaÈ‰tyri rokov je vek jednej ºudskej generácie, ktorú som ako farár v prv˘ch rokoch zjavení e‰te krstil. Teraz sa
sobá‰ia a majú svoje rodiny. Je to generácia, ktorá zaÏila MedÏugorie a je poznamenaná t˘mto rozkvetom viery, ktor˘ sa deje prostredníctvom MedÏugoria
a zjavení Matky BoÏej. 1. apríla 2005
dne‰n˘ pápeÏ Benedikt XVI., vtedy e‰te
kardinál Ratzinger, povedal v Subiacu,
keì dostal vyznamenanie za podporu
26

rodín a Ïivota v Európe, vo svojom
príhovore presne tieto slová: Potrebujeme jednotlivcov, ktorí – naplnení Duchom Svät˘m – budú svetu priná‰aÈ
Boha. Ktorí – vnútorne naplnení BoÏou
milosÈou – budú priná‰aÈ svetu milosÈ.
Toto je medÏugorská ‰anca, Ïe priná‰a
ºuìom BoÏiu milosÈ. To v‰etko sa dialo
v MedÏugorí po tieto dni a dialo sa to
mimoriadnym spôsobom, keì sme
oslavovali 23. v˘roãn˘ deÀ a 24 rokov
zjavení.
Sme v MedÏugorí a v‰etci sú akísi veselí a radostní. Aj vizionári. ZaÏívajú tieÏ okamihy veºkej radosti
Matky BoÏej a pútnikov osobitn˘m
spôsobom v tento v˘roãn˘ deÀ.
Vizionári zostali kaÏd˘ svojím spôsobom verní svojmu poslaniu. Nik z nich
nepoprel, ão zaÏil v prv˘ch dÀoch.
Povedal by som, Ïe samotné prvé dni
boli pre vizionárov veºmi rozhodujúce.
V t˘ch prv˘ch piatich-‰iestich dÀoch
nik z nás s nimi nespolupracoval, nik
ich nepoznal. Tieto dni boli pre nich
veºmi ÈaÏké, lebo boli ponechaní sami
na seba a na Matku BoÏiu, s ktorou sa
zhovárali. Vtedy ich jednoducho pozdvihla vy‰‰ia moc a tá ich drÏala, takÏe sa dokázali vzoprieÈ polícii a v‰etk˘m tortúram, ktoré na nich skú‰ali.
Boli skutoãne odváÏni, lebo mali túto
vnútornú moc, ktorá im dodávala viacej síl. Poãas v‰etk˘ch t˘chto rokov
naìalej neúnavne podávali svoje svedectvá a stoja e‰te stále v sluÏbe pútnikom. Vytrvale im rozprávajú, vydávajú
svedectvo o v‰etkom tom, ão poãas
v‰etk˘ch t˘chto milostiv˘ch rokov zaÏili pri stretnutiach s Matkou BoÏou.
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PoÏehnanie

MôÏete nám na záver povedaÈ,
ako máme Matke BoÏej ìakovaÈ za
t˘chto 24 rokov jej prítomnosti
medzi nami?
Najlep‰ie sa Matke BoÏej poìakujeme za to v‰etko jej priam prorock˘m
zvolaním: ObrátiÈ sa a usilovaÈ sa ísÈ
cestou Pánovou, cestou evanjelia. To
je v skutoãnosti jej úmysel. Neprichádza kvôli sebe, ale kvôli nám, aby nám
povedala: „Deti moje, som s vami!“
Keì sa vizionári p˘tali Matky BoÏej,
ako dlho u nich zostane, odpovedala
im: „UÏ som vás omrzela?“ Mária nikdy
neomrzí a vÏdy je tu. Preto sme povinní poãúvaÈ Matku, ktorá nás privádza
k svojmu Synovi. Jeho slovo je slovom
Ïivota. JeÏi‰ je jedinou cestou k Otcovi, k Bohu. Matka BoÏia sa zjavila v deÀ

sv. Jána Krstiteºa, JeÏi‰ovho predchodcu. Aj to je symbolika, ktorá nám
uÏ od poãiatku ukazuje, Ïe Matka BoÏia si zvolila presne tento deÀ, aby bol
predchodcom druhého príchodu jej
Syna, tak ako ním bol kedysi sv. Ján.
Mária sa v tento deÀ zjavila deÈom,
a t˘m dala sama sebe nové meno –
„nov˘ predchodca“, „nov˘ prorok“,
ktor˘ tento svet a Cirkev povedie
k stretnutiu s jej Synom. Hovorí ako
prorokyÀa a vraví to isté, ão vravela
vtedy na svadbe v Káne, a to: „Urobte,
ão vám môj Syn povie!“ T˘mito zjaveniami v MedÏugorí by chcela Matka
BoÏia skutoãne zav⁄‰iÈ úlohu poslania,
ktoré dostala od svojho Syna. To povedala aj v posolstvách nespoãetnekrát, Ïe ju posiela jej Syn, aby nám pomáhala.
27
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V‰etko, ão Matka BoÏia plánuje, to
Rozhovor s Ivanom Dragiãeviãom 26. júna 2005 v MedÏugorí
Ivan, pri‰iel si uÏ v máji z Ameriky, aby si bol pre pútnikov tu v MedÏugorí. Ak˘ bol teraz pre teba
tento v˘roãn˘ deÀ?
KaÏd˘ v˘roãn˘ deÀ je novou rozpomienkou na tie roky, ktoré sú za nami.
Rozpamätúvame sa nielen my, ale aj
sama Matka BoÏia nás privádza naspäÈ k t˘m prv˘m dÀom a rokom, ktoré sa pominuli. Vyberá niektoré momenty, ktoré boli veºmi dôleÏité. Teraz
stojím e‰te stále pod vplyvom toho
v‰etkého, ão sa tu v minul˘ch dÀoch
odohralo. Pocity, ktoré som mal po
tieto dni, sú vo mne e‰te veºmi Ïivé.
Keì sa obzriem za t˘mi 24 rokmi, vidím, Ïe bolo veºa dobrého, no boli aj
zlé veci zo strany komunistickej moci.
No keì vidíme tie masy ºudí z celého
sveta, môÏeme byÈ dnes Matke BoÏej
skutoãne vìaãní za túto duchovnú
obnovu, ktorú v Cirkvi spôsobila a ktorou priná‰a nov˘ svet. To je pre mÀa
viditeºné a najväã‰ie znamenie. V‰etci
títo ºudia sa stávajú svedkami duchovnej obnovy v Cirkvi. Keì sa poobzeráme pri kostole v MedÏugorí, vidíme
pútnikov, ktor˘ch smädí po Ïivej viere,
po spovedi a po Eucharistii. To spôsobila Matka BoÏia svojou pokorou.
Vo v˘roãn˘ deÀ si mal zjavenie.
MôÏe‰ opísaÈ svoj osobn˘ záÏitok?
Je to mimoriadny okamih, keì ona
prichádza a je radostná a ‰Èastná. Keì
pri‰la tentoraz, uvidela na mne prístroje. Myslím si, Ïe nemuseli práve vo
28

v˘roãn˘ deÀ robiÈ vedecké vy‰etrovania, no my sme privolili. Pre mÀa znamená v˘roãn˘ deÀ radosÈ a nenútenosÈ,
tentoraz som to v‰ak celkom nepociÈoval, lebo som pri kºaãaní musel dávaÈ pozor, aby sa neuvoºnili prístroje,
ão som mal na sebe pripevnené. Ja si
myslím, Ïe teraz je uÏ dosÈ v‰etk˘ch
t˘ch vy‰etrovaní a pochybností, a preto hovorím: Ak má ãlovek vieru, nepotrebuje ustaviãne nové vedecké dôkazy. Veì moÏno zvonku rozpoznaÈ podºa ovocia, ão sa v skutoãnosti deje.
Ivan, ty si videl poãas zjavenia
Svätého Otca, pápeÏa Jána Pavla
II. MôÏe‰ nám presne opísaÈ, ako
to bolo?
2. apríla 2005 som bol uÏ tri hodiny
v aute na ceste do New Hampshire,
‰tátu blízko Bostonu, keì mi zavolala
moja Ïena a povedala, Ïe pápeÏ zomrel. Cestovali sme ìalej a pri‰li sme
ku kostolu, v ktorom bolo zhromaÏden˘ch vy‰e tisíc ºudí. RuÏenec sa zaãal
o 18. hodine a zjavenie bolo o 18, 40 h.
Matka BoÏia bola veºmi radostná
a ako vÏdy sa modlila a Ïehnala v‰etk˘ch, ão boli v kostole. Potom, ako som
jej odporúãal v‰etk˘ch prítomn˘ch, objavil sa na ºavej strane Sv. Otec.
Vyzeral asi ako 60-roãn˘, ale pôsobil
mlad‰ie, bol naklonen˘ k Matke BoÏej
a usmieval sa. V tomto okamihu, keì
som pozoroval Sv. Otca, pozerala sa
naÀho aj Matka BoÏia. Po ãase sa
Matka BoÏia pozrela zasa na mÀa
a doslova povedala: „Milé dieÈa! Pozri,
môj syn je pri mne!“ Tento okamih,
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e, to aj uskutoãní
25. júna 2005 sa konali poãas
zjavenia lekárske vy‰etrenia na
vizionárovi Ivanovi Dragiãeviãovi
a na vizionárke Mariji Pavloviãovej-Lunettiovej. Uskutoãnila ich
francúzska lekárska komisia pod
vedením prof. Henriho Joyeuxa.
Vidíme Ivana Dragiãeviãa napojeného na rozliãné lekárske prístroje.
Prof. Henri Joyeux so svojím tímom a spolu so známym mariológom prof. Reném Laurentinom uÏ
v roku 1984 vykonal vy‰etrenia na
medÏugorsk˘ch vizionároch.
k˘m som videl Sv. Otca, trval pribliÏne
45 sekúnd. Ak by som mal opísaÈ ten
moment, v ktorom som videl Sv. Otca
po boku Matky BoÏej, povedal by
som, Ïe to bolo, ako keby bol vo vrúcnom objatí nebeskej Matky. Nikdy
som nemal moÏnosÈ stretnúÈ sa so Sv.
Otcom, k˘m Ïil, hoci ostatní vizionári
sa s ním osobne stretli aj viackrát. Preto som dnes Matke BoÏej zvlá‰È vìaãn˘, Ïe som mal príleÏitosÈ vidieÈ Sv.
Otca s Àou v raji.
âo by si nám chcel povedaÈ na
záver?
To, ão tu Matka BoÏia 24. júna 1981
na svete zaãala, sa nepreru‰uje, ale
trvá naìalej. V‰etk˘m, ão to budú ãítaÈ, chcel by som skutoãne povedaÈ,
Ïe máme v‰etci spoloãne prijaÈ to, ão
si Matka BoÏia tak veºmi od nás Ïelá.

Je pekné opisovaÈ Matku BoÏiu
a v‰etky ostatné vonkaj‰ie udalosti,
ktoré sa dejú, ale centrom sú posolstvá. Tieto musíme prijaÈ, preÏívaÈ
a dosvedãovaÈ. V‰etko, ão Matka BoÏia naplánovala, uskutoãní aj bezo
mÀa, Ivana, aj bez pátra Branka, aj bez
biskupa Periãa. Lebo celá táto cesta
je BoÏím plánom a presahuje nás ºudí.
29
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Freude

Z MedÏugoria prúdi p

Páter Jozo, sme tu pri vonkaj‰om medÏugorskom oltári.
Pred piatimi minútami sa skonãila
sv. om‰a, ktorú páter Branko koncelebroval s dvoma biskupmi
a s vy‰e 200 kÀazmi, medzi ktor˘mi ste boli aj vy. Pred koncom sv.
om‰e poÏehnal na oltári páter
Branko v prítomnosti vizionárov
Ivana a Marije korunu z hviezd
Matky BoÏej, ktorú darovali ‰panielski pútnici. Bol to veºmi veºk˘
a slávnostn˘ záÏitok pre nás v‰etk˘ch. Aké slová vám prichádzajú
na um a ão by ste nám chceli povedaÈ?
30

Som Bohu a Matke BoÏej zo srdca
vìaãn˘ za kaÏdú chvíºu v posledn˘ch
24 rokoch, za kaÏdého ãloveka, za
kaÏdú milosÈ, za kaÏdé otvorené srdce, za kaÏdú útechu a kaÏdú vysu‰enú
slzu, za kaÏd˘ obráten˘ Ïivot, kaÏdé
poÏehnané manÏelstvo a za kaÏdé
kÀazské alebo rehoºné povolanie, ktoré sa zrodilo tu na Podbrde alebo na
KriÏevci. Dnes ju korunovali, a táto koruna je z drahokamov. Chcel by som
najmä zdôrazniÈ, Ïe tu bolo naozaj veºmi veºa ºudí. Toºké tisíce a tisíce pútnikov ako nikdy predt˘m, boli v skutoãnosti jej korunou, jej drahokamami. Iba
Matka BoÏia a jej láska dokáÏu pritiah-
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di pokoj a jednota

nuÈ t˘ch, ão hºadajú pokoj a radosÈ, ão
hºadajú Boha. T˘mto jej magnetom je
materinská láska a starosÈ o kaÏdého
ãloveka. Chcel by som dnes Matke
BoÏej poìakovaÈ za tento deÀ, za tento okamih, za poÏehnanie koruny a za
v‰etk˘ch pútnikov, ktorí tu boli a stali
sa svedkami Matky BoÏej. Keì sa obzriem za v‰etk˘m, ão sa udialo,
môÏem povedaÈ, Ïe tie prvé dni boli
akoby prameÀom. Porovnajme to napríklad s prameÀom rieky Dunaj, ako
teãie. Z tohto prameÀa preteká cez
mnohé ‰táty a národy a stáva sa veºk˘m prúdom a napokon vteká do
mora. Tak to bolo v minul˘ch rokoch aj

Freude

s MedÏugorím, ktoré bolo veºmi malou
obcou so ‰iestimi vizonárskymi deÈmi,
ktoré boli zatvárané, prenasledované
a podozrievané. Tento medÏugorsk˘
prameÀ sa nedá zadrÏaÈ. Tak ako sa
nedá dlaÀou zadrÏaÈ prameÀ Dunaja
v Donauschingene, tak nemoÏno zadrÏaÈ ani MedÏugorie. Táto rieka sa
rozbehla a stala sa mohutn˘m ºudsk˘m prúdom. Dnes sme tu poãuli rôzne jazyky (arabsk˘, japonsk˘, kórejsk˘
a v‰etky ostatné cudzie jazyky), a to je
tá rieka, ktorú nemoÏno zadrÏaÈ. V‰etky tieto jazyky nám boli jasné, mohli
sme im porozumieÈ, lebo je to jeden jazyk, jazyk modlitby. Vìaka Matke Bo31
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RadosÈ

Páter Jozo Zovko rozdáva sv. prijímanie vo v˘roãn˘ deÀ 25. júna v MedÏugorí

Ïej sa tieto jazyky stali na‰imi jazykmi,
takÏe sme ich aj my mohli porozumieÈ.
V‰etky tieto tváre, ãierne a Ïlté, sa
dnes stali jednak˘mi a uÏ sa navzájom
nelí‰ime. Tu pred Matkou BoÏou a jej
sochou sme sa v‰etci stali deÈmi. TakÏe sme v‰etci ‰Èastní a veselí pre tento
dar a pre toºké milosti.
V t˘chto 24 rokoch sa zrodila Cirkev,
ktorá nás zjednocuje a navzájom
zbliÏuje. Sme si vedomí, Ïe v Cirkvi b˘vali veºké rozpory, napríklad oddelenie
V˘chodu pred 950 rokmi alebo rozdelenie Západu pred 550 rokmi. To sú
veºké rany Cirkvi a veºké tragédie. Ale
za posledn˘ch 24 rokov nás Matka BoÏia opäÈ zjednotila a robí to, ão sme my
nedokázali a ão sme neboli schopní
32

urobiÈ. Som ‰Èastn˘, Ïe nov˘ pápeÏ
Benedikt XVI. si dal práve toto za prvorad˘ cieº, aby nás kresÈanov zjednotil.
Práve z MedÏugoria prúdi pokoj a jednota medzi národmi a v‰etk˘mi kresÈanmi. V‰etci tu nachádzame Matku
a cestu k Bohu. Som presvedãen˘, Ïe
MedÏugorie má veºkú budúcnosÈ práve v zjednocovaní kresÈansk˘ch spoloãenstiev. Chcel by som povedaÈ, Ïe
MedÏugorie objavuje nov˘ obraz Cirkvi, sveta a ãloveka, ãloveka, ktor˘ padá
na kolená a modlí sa. Tento ãlovek so
zloÏen˘mi rukami sa kolenaãky prediera k v˘chodisku zo v‰etk˘ch svetsk˘ch a cirkevn˘ch kríz, prediera sa ku
dverám, ktor˘mi sa vychádza zo v‰etk˘ch t˘chto bied a pohrôm, ktoré nás
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RadosÈ
t˘m ist˘m spôsobom v‰etk˘ch zasahujú.
Predpokladám, Ïe ste ãítali posolstvo, ktoré sme dnes o 18,40
dostali prostredníctvom Marije.
âo môÏete povedaÈ o tomto posolstve?
Toto posolstvo je odpoveìou, liekom, svetlom, vystretou rukou. Matka
BoÏia v tomto posolstve predstupuje
najprv pred t˘ch v‰etk˘ch, ktorí sa pripravovali na tento veºk˘ deÀ bosou
chôdzou a pôstom, ktorí túÏili prísÈ
sem. Im v‰etk˘m Matka BoÏia hovorí:
„ëakujem vám za túto obetu.“ Keì priná‰ame obetu a Pán ju prijme, tak sa
stáva oceánom milosti, ktor˘ sa vylieva do s⁄dc t˘ch, ão ich hºadajú.
ëalej Matka BoÏia poz˘va, aby sme
sa stali apo‰tolmi pokoja a lásky
v na‰ich rodinách a vo svete. Je to pozvanie, na ktoré musí odpovedaÈ kaÏd˘. Máme sa snaÏiÈ obrátiÈ svoje rodiny, zachovaÈ im pokoj a na tom stavaÈ.
To je dôleÏité práve pre na‰e povolanie, aby sme budovali rodinu, nakoºko
je to len moÏné. Nachádza sa vo veºkej
kríze a rozpadáva sa. Matka BoÏia ìakuje, ona vie, Ïe sme sa otvorili prostredníctvom obety, pôstu a modlitby,
a preto nás poz˘va, aby sme sa stali jej
apo‰tolmi. Musíme svoje rodiny prijaÈ
také, aké sú, s chorobami, utrpením
a rozliãn˘mi kríÏmi.
Dnes sa tu zhromaÏdili tisíce ºudí,
k˘m sme sa modlili ruÏenec a slávili ìakovnú om‰u pre Matku BoÏiu za jej zjavenie. Pre mÀa to bolo zhromaÏdenie
apo‰tolov, ktorí oãakávali Sv. Ducha
a ktorí potom i‰li do celého sveta, aby

hlásali radostnú zvesÈ. Preto oãakávam aj od t˘chto pútnikov, ktorí tu boli,
Ïe kaÏd˘ z nich prinesie svojej rodine
od prameÀa Ïiv˘ oheÀ, pokoj, ochotu
odpustiÈ svojej rodine a svojim blíÏnym. Vidíte, to je cesta Matky BoÏej, to
je cesta apo‰tolov, to je cesta Cirkvi,
cesta svät˘ch. Niet inej cesty. MedÏugorsk˘ pútnik a priateº Kráºovnej pokoja je ãlovek, ktor˘ sa rozhodol pre svätosÈ. A to znaãí, Ïe treba starého ãloveka skutoãne vyzliecÈ, Ïe treba vyzliecÈ
hriech a odniesÈ si domov milosÈ, poÏehnanie, nové srdce a nového ducha.
Slovom: toto posolstvo je prekrásne
a ja ìakujem Matke BoÏej za jej slová,
ktor˘mi sa obrátila tu na nás a na cel˘
svet. To v‰etko nás zaväzuje, aby sme
ako Pavol a ostatní apo‰toli vy‰li na
cesty a svedãili a aby sme tieto dary
a milosti, ktoré sme tu dostali, rozdávali ìalej a delili sa o ne. To Cirkev
obnovuje a to jej dodáva milosÈ, aby
nikdy neochabovala a nikdy nebola
sklamaná, ale aby bola ‰Èastná a aby
Ïehnala aj vtedy, keì trpí.
Som ‰Èastn˘ aj za kaÏdého ãloveka,
ktor˘ Matke BoÏej uveril, a predov‰etk˘m ìakujem vizionárom ako svedkom, v‰etk˘m kÀazom v spovedniciach a v‰etk˘m pútnikom, ktorí nasledovali volanie Matky BoÏej a kráãajú
po tejto ceste svätosti. Bol som veºmi
‰Èastn˘, keì som videl okolo seba toºko kÀazov, ktorí vìaka MedÏugoriu
získali svoje povolania. Dnes zakotvujú svoje kÀazstvo v Cirkvi s Matkou BoÏou a rozhodujú sa slúÏiÈ jej ako jej
deti. Pre to v‰etko som bol ‰Èastn˘,
veºmi ‰Èastn˘ – vãera, predvãerom
a dnes. ëakujem vám!
(Rozhovor viedol vd)
33

medjug78_vnutro_33

13.10.2005 12:50

Stránka 34

Roãné zjavenie Ivanke
25. júna 2005

Po 24 rokoch zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí môÏem povedaÈ, Ïe mám pocit, akoby sa to
v‰etko zaãalo iba vãera, a nie uÏ pred mnoh˘mi
rokmi. KaÏdé stretnutie s Matkou BoÏou je ãosi
zvlá‰tne, ãosi mocné. Nenachádzam slová, ktor˘mi by som to opísala, a nech by som pouÏila
akékoºvek slová, nevystihli by to. To sa musí zaÏiÈ. AÏ do 7. mája 1985 som mala
zjavenia denne. Odvtedy ich mávam iba raz roãne, a to na v˘roãie. Len ão uvidím
trikrát zablysnutie, viem, Ïe Matka BoÏia znovu prichádza. KaÏdé stretnutie s Àou
je kraj‰ie a kraj‰ie.
Moje poslanie, ktoré mi dala Matka BoÏia, sa vzÈahuje na rodiny: modliÈ sa za rodiny, aby ich Boh viedol po správnej ceste. Matka BoÏia nehovorí, ãi sme dobrí,
alebo zlí, nabáda nás, aby sme otvorili svoje srdcia, aby Boh mohol vstúpiÈ do kaÏdého srdca a do kaÏdej rodiny. To je materinská láska. Niekedy si poviem: „Pane,
ak˘ si veºk˘ a dobr˘, Ïe za nás trpí‰!“ V BoÏích oãiach sme si v‰etci rovní. Prostredníctvom modlitby nám dáva silu, aby sme povstali, keì padneme.
Moja matka zomrela v apríli 1981. No uÏ v júni sa mi zjavila Matka BoÏia. Bola
som presvedãená, Ïe to bola Matka BoÏia, a uÏ pri prvom stretnutí 25. júna som sa
p˘tala, kde je moja mamiãka. Odpovedala mi, Ïe je pri nej. Vtedy som mamiãku nevidela. Po prv˘krát mi Matka BoÏia ukázala mamu r. 1982. Vyzerala ako za Ïivota.
Av‰ak mala pokojnú tvár, vyÏarovala ãosi, ão nemoÏno slovami opísaÈ, nebola poznaãená utrpením z choroby. Mala obleãené sivé ‰aty, av‰ak boli celkom iné, neÏ
mala Matka BoÏia. Za tie roky som ju uvidela päÈkrát. Nerozprávala sa so mnou,
av‰ak r. 1990 sa usmievala a povedala mi: „DieÈa moje, som na teba hrdá.“
Îijem v MedÏugorí normálnym rodinn˘m Ïivotom. Usilujem sa daÈ svojim trom
deÈom, Kristine, Josipovi a Ivanovi, dobr˘ základ v zdravej rodine, aby zvládli v˘zvy Ïivota. Nie som v modlitbovej skupine. Mojou modlitbovou skupinou je moja rodina.
25. júna 2005 na 24. v˘roãie zjavení mala som roãné zjavenie. Bolo to doma. Prítomní boli manÏel a deti. Zjavenie trvalo asi 10 minút. Matka BoÏia bola radostná
a rozprávala mi o ‰iestom tajomstve.
34
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„Drahé deti, milujte sa navzájom láskou
môjho Syna. Pokoj, pokoj, pokoj!“
(Posolstvo Ivanke 25. júna 2005)
35
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Záverečná bohoslužba XXIV. eucharistického kongresu
Talianska v Bari s pápežom Benediktom XVI.

Bez nedele nemôžeme žiť

ápeÏ Benedikt XVI. poãas svojej
prvej pastoraãnej cesty nav‰tívil XXIV. eucharistick˘ kongres Talianska v Bari. Pri slávnostnej sv. om‰i
na záver deväÈdÀového stretnutia
zdôraznil pápeÏ pred 200 000 veriacimi v˘znam nedele a Eucharistie
pre kresÈanov a pre Cirkev. Zdôraznil, Ïe Eucharistia je „sviatosÈ jednoty“, a potvrdil svoje intenzívne ekumenické úsilia.

P

Eucharistick˘ kongres sa konal pod
heslom „Bez nedele nemôÏeme ÏiÈ“, pod
v˘rokom, ktor˘m odôvodÀovali 49 kresÈania z Abitene za cisára Diokleciána,
preão poru‰ovali zákaz nedeºnej eucharistickej slávnosti a podrobovali sa
muãeníckej smrti.
Vo svojej kázni, ktorá bola znovu a znovu preru‰ovaná potleskom, povedal pápeÏ, Ïe úãasÈ na nedeºnej Eucharistii
a skúsenosÈ so spoloãenstvom bratov
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a sestier v Kristovi sú pre kresÈana potrebné, lebo tak môÏe získaÈ silu pre cel˘
t˘ÏdeÀ. Benedikt XVI. zdôraznil, ako veºmi sa chce Pán zúãastÀovaÈ na osude
ãloveka. BoÏia prítomnosÈ je potrebná,
prítomnosÈ „Boha, ktor˘ sa odovzdáva
do na‰ich rúk a ktor˘ nás miluje“. V Eucharistii je Kristus skutoãne prítomn˘.
Kristus je v‰ade na svete ten ist˘, takÏe
sa s ním moÏno stretnúÈ iba spolu
s ostatn˘mi, zdôraznil Benedikt XVI. Dô-

sledok: spoloãenstvo s Pánom nie je
moÏné bez spoloãenstva ºudí medzi sebou. PápeÏ v tejto súvislosti vyz˘val, aby
sme si navzájom odpustili a otvorili si
srdcia voãi ostatn˘m ºuìom. Posledná
ãasÈ kázne sa vzÈahovala na miesto kongresu, na Bari, kde uctievajú ostatky sv.
Mikulá‰a – miesto stretnutia s kresÈanmi
V˘chodu. Zdôraznil svoju vôºu pracovaÈ
z celej svojej sily na obnovení plnej a viditeºnej jednoty v‰etk˘ch kresÈanov a dô-
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© Christoph Hurnaus

razne vyz˘val, aby sme sa vydali odhodlane na cestu duchovného ekumenizmu. Záverom kládol Benedikt XVI.
veriacim na srdce, aby znovu objavili
radosÈ kresÈanskej nedele a s hrdosÈou znovu objavovali privilégium môcÈ
sa zúãastÀovaÈ na Eucharistii. Krátko
pred ôsmou priletel v poslednú sobotu
vrtuºníkom do Bari. Po svojom príchode prechádzal v bielom papamobile
radmi nad‰en˘ch veriacich. Na záver
bohosluÏby a po modlitbe Anjel Pána
pod praÏiacim slnkom pozdravil pápeÏ
prítomn˘ch biskupov. Popoludní sa
zasa vrátil do Vatikánu.

KaÏd˘ deÀ Eucharistického kongresu prebiehal s osobitnou témou. Program bol naplnen˘ bohosluÏbami a diskusn˘mi podujatiami; úãastníci si mohli vykonaÈ poklonu, prijaÈ sviatosÈ pokánia a zapájaÈ sa do mnohorakej v˘meny názorov.
Milí bratia a sestry!
Touto slávnostnou bohosluÏbou sa
konãí XXIV. eucharistick˘ kongres Cirkvi v Taliansku. Aj ja som sa chcel zúãastniÈ na tomto veºkolepom svedectve viery v boÏskú Eucharistiu a som rád, Ïe
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vám môÏem povedaÈ, Ïe na mÀa veºmi
zapôsobila va‰a nad‰ená úãasÈ. ZhromaÏdili ste sa okolo JeÏi‰a v hlbokej
zboÏnosti na konci intenzívne preÏívaného t˘ÏdÀa modlitby, rozjímania a poklony. Na‰e srdcia sú plné vìaãnosti
voãi Bohu a v‰etk˘m t˘m, ktorí spolupôsobili pri uskutoãÀovaní takej mimoriadnej cirkevnej udalosti, ktorá je o to
v˘znamnej‰ia, Ïe sa koná v rámci eucharistického roka, ktor˘ vyvrcholil
v tomto kongrese. Pred závereãn˘m poÏehnaním sa pomodlime „Angelus Domini“ a rozjímajme pritom o tajomstve
toho, Ïe sa Boh stal ãlovekom, s ktor˘m

Stránka 39

je hlboko spojené tajomstvo Eucharistie. V ‰kole Márie, „eucharistickej Ïeny“,
ako ju rád menoval zosnul˘ pápeÏ Ján
Pavol II., prijímame pôsobením Ducha
Svätého Ïivú prítomnosÈ JeÏi‰ovu, aby
sme ho v ochotnej sluÏbe priná‰ali ku
v‰etk˘m ºuìom.
Nauãme sa ÏiÈ vÏdy v spoloãenstve
s ukriÏovan˘m a vzkriesen˘m Kristom
a dajme sa pritom viesÈ jeho a na‰ou nebeskou Matkou. Tak sa bude na‰e bytie
ÏiviÈ slovom a chlebom Ïivota, dokonale
eucharisticky, ako ustaviãné vìakyvzdávanie Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom.
(L’osservatore Romano, 3. júna 2005)

medjug78_vnutro_33

13.10.2005 12:51

Stránka 40

My‰lienky
Dr. Johannesa Gamperla k posolstvu z 25. júna 2005

BYË APO·TOLOM
LÁSKY A POKOJA
„Drahé deti! Dnes vám ìakujem za kaÏdú obetu, ktorú ste priniesli na
moje úmysly. Poz˘vam vás, milé deti, aby ste boli mojimi apo‰tolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svät˘
osvietil a viedol po ceste svätosti. Som s vami a v‰etk˘ch vás Ïehnám svojím materinsk˘m poÏehnaním. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Ó Mária, na‰a nebeská Matka, teraz
prichádza‰ uÏ 24 rokov k nám do MedÏugoria, lebo nás miluje‰ a chce‰ nás
priviesÈ ku Kristovi. Z celého srdca ti za
to ìakujeme! Radi ti chceme pomáhaÈ
svojimi modlitbami a obetami, aj keì je
ná‰ podiel iba mal˘ a slab˘. Ty si v‰ak
povedala, Ïe sme v‰etci dôleÏití. Ty,
nevesta Ducha Svätého, vyprosuj aj
nám Ducha Svätého, aby sme mohli
byÈ tvojimi apo‰tolmi pokoja a lásky!
Duchu Svät˘, príì do ná‰ho srdca
a osvieÈ nás! Veì nás ku svätosti!
PRINÁ·AË OBETY
„Drahé deti! Dnes vám ìakujem za
kaÏdú obetu, ktorú ste priniesli na moje
úmysly.“
Ako ãasto prosíme Boha alebo Matku BoÏiu za svoje úmysly. âasto v‰ak
zabúdame ìakovaÈ. Naproti tomu Matka BoÏia je pozornou a láskyplnou Matkou, ktorá sa za v‰etko poìakuje. Ba
40

robí to aj na konci kaÏdého jedného posolstva. Vìaka Matky BoÏej nás má povzbudiÈ, aby sme jej stále viac a viac
pomáhali svojimi modlitbami a obetami. Napokon ide o to zachrániÈ pre
nebo ão najviac ºudí. Raz povedala, Ïe
nechce niã iného, ako nás v‰etk˘ch
priviesÈ do neba.
BYË APO·TOLOM POKOJA
A LÁSKY
„Poz˘vam vás, milé deti, aby ste boli
mojimi apo‰tolmi pokoja a lásky vo
svojich rodinách a vo svete.“
Pokoj je hlboko vytúÏenou skutoãnosÈou pre kaÏdého ãloveka: pokoj srdca,
keì je ãlovek zmieren˘ sám so sebou;
pokoj s Bohom, keì sa stal stredom
na‰ej du‰e; pokoj medzi ºuìmi navzájom, keì láska urãuje spolunaÏívanie
ºudí a nenávisÈ, nezmieriteºnosÈ a neláskavosÈ zo srdca ustúpili! Zm⁄tvychvstal˘ ponúka apo‰tolom ako prvé

medjug78_vnutro_33

13.10.2005 12:51

Stránka 41

My‰lienky
pokoj. Ukazuje im svoje oslávené rany
a zároveÀ im darúva svoju nekoneãnú,
nepochopiteºnú lásku, ktorú nemoÏno
porovnávaÈ s nijak˘m pozemsk˘m
‰Èastím. – Máme byÈ teraz apo‰tolmi
pokoja a lásky! DokáÏeme to iba vtedy,
ak bude môcÈ JeÏi‰ plne preb˘vaÈ
v na‰om srdci.
Láska a pokoj sa musia zaãaÈ uskutoãÀovaÈ vo vlastnej rodine, vo vlastnom spoloãenstve rádu, v ‰kole, modlitbovej skupine atì. Sv. Dominik Savio
(†1857), ktor˘ zomrel ako pätnásÈroãn˘, nevedel zniesÈ, keì jeho niektorí
spoluÏiaci Ïili v nepriateºstve. Robil
v‰etko, aby ich zmieril. Sv. Rita z Cascie (†1457) odpustila dokonca aj vrahovi svojho manÏela. A sv. muãeníãka
Mária Goretti (†1902) pred svojou
smrÈou povedala: „IsteÏe, odpú‰Èam
svojmu vrahovi. Budem sa v nebi modliÈ za jeho obrátenie.“ To je len niekoºko
z mnoh˘ch príkladov, ako pôsobia
apo‰toli lásky! Pomyslime aj na pápeÏov, ako veºmi sa zasadzovali za pokoj vo svete, napr. Benedikt XV. (†1922)
alebo Ján Pavol II. (†2005), aby sme
spomenuli len t˘ch dvoch. – Matka BoÏia, vyprosuj nám tú milosÈ, aby sme
mohli byÈ apo‰tolmi lásky a pokoja
v svojich spoloãenstvách!
DUCH SVÄT¯
NÁS OSVECUJE
„Modlite sa, aby vás Duch Svät˘
osvietil a viedol po ceste svätosti.“
My sme slabí ºudia. Potrebujeme silu
a múdrosÈ Ducha Svätého, ktor˘ nás
posilÀuje a uvádza do kaÏdej pravdy.
Svät˘ Pavol pí‰e vo svojom Liste Rimanom: „Tak aj Duch prichádza na pomoc
na‰ej slabosti, lebo nevieme ani to, za

ão sa máme modliÈ, ako treba; a sám
Duch sa prihovára za nás nevysloviteºn˘mi vzdychmi. A ten, ktor˘ skúma srdcia, vie, po ãom Duch túÏi: Ïe sa prihovára za svät˘ch, ako sa páãi Bohu.“
(Rim 8, 26) Modlime sa s Matkou
BoÏou, nevestou Ducha Svätého, za
osvietenie prostredníctvom Ducha
Svätého. On nám ukáÏe, ão je správne,
a privedie nás k svätosti. V Duchu Svätom spoznáme svoju vlastnú cestu
k svätosti. Denne hneì ráno prosme
o osvietenie Ducha Svätého, ktor˘ je
v podstate Láska, za nás a pre v‰etk˘ch, ktorí sú nám zverení! „Príì, Duchu Svät˘! NaplÀ na‰e srdcia horúcou
túÏbou po pravde, po ceste a plnom Ïivote! Zapáº v nás svoj oheÀ, aby sme sa
sami stali svetlom, ktoré svieti, hreje
a ute‰uje. Znovuzroì nás, aby sme sa
stali ºuìmi lásky!“ âlovek, ktor˘ je hlboko naplnen˘ Duchom Svät˘m, vyÏaruje jeho lásku, radosÈ a dobrotu. Ustaviãne sa stáva apo‰tolom lásky a pokoja v tomto nepokojnom svete.
MÁRIA JE PRI NÁS
„Som s vami a Ïehnám vás svojím
materinsk˘m poÏehnaním. ëakujem
vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Mária, na‰a nebeská Matka, je ustaviãne pri nás. Je s kaÏd˘m z nás. O tom
svedãí MedÏugorie! Majme k nej veºmi
veºkú detskú dôveru! Denne sa jej zasväcujme! Zasväcujme jej aj v‰etk˘ch,
ktorí sú nám zverení, najmä tie na‰e
deti, ktoré nám robia starosti! Mária
nás nikdy nesklame! ëakujem ti, moja
nebeská Matka, Ïe 45 rokov môÏem
pôsobiÈ ako kÀaz. Je to celkom iste
tvoja zásluha! ëakujem ti, ó Mária, za
tvoju lásku k nám a tvoju veºkú starostlivosÈ o nás!
41
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. júla 2005 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste krátkymi
a vrúcnymi modlitbami vyplnili svoj deÀ. Keì sa modlíte, va‰e srdce je
otvorené a Boh vás miluje osobitnou láskou a dá vám zvlá‰tne milosti.
Preto vyuÏite tento milostiv˘ ãas a zasväÈte ho Bohu väã‰mi neÏ kedykoºvek predt˘m. Konajte novény pôstu a zriekania sa, aby satan bol ìaleko od vás a milosÈ okolo vás. Som blízko pri vás a prihováram sa pred
Bohom za kaÏdého z vás. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. augusta 2005 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste preÏívali moje posolstvá. Tento ãas vám Boh daroval ako ãas milosti. Preto,
milé deti, vyuÏite kaÏd˘ okamih a modlite sa, modlite sa, modlite sa.
V‰etk˘ch vás Ïehnám a prihováram sa u Najvy‰‰ieho za kaÏdého z vás.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2005 – „Drahé deti! V láske vás volám: kajajte sa, aj
keì ste ìaleko od môjho srdca. Nezabúdajte: som va‰a Matka a pociÈujem bolesÈ za kaÏdého, ktor˘ je vzdialen˘ od môjho srdca, av‰ak nenechávam vás samotn˘ch. Verím, Ïe môÏete zanechaÈ cestu hriechu a rozhodnúÈ sa pre svätosÈ. 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 29 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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Po veãernej sv. om‰i vo v˘roãn˘ deÀ 25. júna 2005 medÏugorsk˘
farár páter Branko Rado‰ za prítomnosti vizionárov Ivana a Marije
poÏehnal korunu z hviezd na soche Matky BoÏej. Je to dar skupiny
pútnikov zo ·panielska.

