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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Som darom
pre vás,
pretoÏe mi
Boh dovoºuje
zo dÀa na deÀ
byÈ s vami
a milovaÈ
kaÏdého z vás
nesmiernou
láskou.
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Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 14. septembra 2005 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

DAR

Dovoľme Matke Božej vstúpiť do nášho života
„Milé deti, verte, modlite sa a milujte a Boh vám bude nablízku. Daruje
vám všetky svoje milosti, ktoré od neho žiadate.“
Tieto nádherné slová sú z posolstva Matky Božej z 25. októbra 2005. Naozaj si uvedomujeme, čo nám sľubuje Matka Božia v tomto posolstve? Keď
budeme veriť, modliť sa a milovať, Boh nám daruje všetky milosti, ktoré od
neho žiadame. Aká silná je naša viera, úprimná modlitba a skutočná láska
k blížnemu, aby sme dostali sľúbené dary? Ako prežívame dnešné uponáhľané časy, aká hlboká je naša viera vo Všemohúceho, ktorú už mnohí
ľudia úplne stratili? Svet opanoval racionalizmus, v hospodárstve prestal
existovať človek, je len výrobná sila a snaha o maximálny zisk. Skutočné
ľudské hodnoty ostávajú nepovšimnuté, pre city, vzájomnú spolupatričnosť, ochotu k vzájomnej pomoci a solidarite neostáva miesto. Už nie je
moderné veriť v Boha, na jeho pomoc sa nepatrí spoliehať. Moderný Európan je síce pokrstený, v štatistikách sa zapisuje pod kolónku „kresťan“,
avšak to je všetko, tým jeho nábožnosť končí.
Do tohto sveta zaznieva posolstvo z Medžugoria, ktoré nám prostredníctvom Marije Pavlovičovej dáva Matka Božia každý mesiac už dlhé roky. Posolstvá sú ako láskavý pozdrav z nebies, nežný hlas, ktorý oslovuje našu
dušu a nabáda nás k návratu ku kresťanským hodnotám.
Pre každého z nás majú posolstvá iný význam. Matka Božia sa prihovára
k srdciam a my máme svoje srdcia v modlitbe otvoriť pre lásku. Len tak budeme môcť zakúsiť, aký veľký dar je pre nás prítomnosť Matky Božej a jej
posolstvá. Všetky každodenné problémy sa zmenšia, keď si uvedomíme, že
Matka Božia je s nami. V jej blízkosti sme v bezpečí ako dieťa v náručí svojej milujúcej matky. Dajme možnosť Matke Božej, aby v našom živote mohol účinkovať Boh so svojimi darmi.
Požehnané Vianoce, šťastný, pokojný a milostiplný Nový rok vám želajú
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Pokoj

Po‰lite ma ta,
kde ma potrebujú!
iskup Hermann Raich z diecézy Wabag v Papue Novej Guinei je veºk˘m priateºom MedÏugoria. Tak spája svoj pobyt vo vlasti, v Rakúsku, vÏdy aj so súkromnou púÈou do MedÏugoria. Toho roku boli v‰etci biskupi z Papuy Novej Guiney a zo ·alamúnov˘ch ostrovov povolaní
na náv‰tevu „Ad limina“ do Ríma. Biskup Raich
k tomu pripojil náv‰tevu Rakúska. Odtiaº i‰iel
s malou skupinou pútnikov na pozvanie MedÏugorskej modlitbovej skupiny ViedeÀ do mariánskeho pútnického miesta, a to na ãas od 12. do
15. septembra 2005. Podºa jeho vlastn˘ch slov
zapôsobili naÀho v MedÏugorí predov‰etk˘m
mnohé tisíce (ba milióny) pútnikov, ale aj pekne
slávená liturgia. On sám je presvedãen˘ o pravosti zjavení Matky BoÏej a podºa moÏnosti roz‰iruje aj posolstvá Matky BoÏej vo svojej diecéze.
Toho roku sa mohol zúãastniÈ pri zjavení Matky
BoÏej v dome Ivana Dragiãeviãa. Veºmi naÀho zapôsobilo stretnutie s pátrom Dr. Tomislavom Pervanom, b˘val˘m dlhoroãn˘m medÏugorsk˘m farárom a provinciálom Mostarskej franti‰kánskej
provincie. Keì príde biskup Raich o dva roky zasa do Rakúska, veºmi rád by opäÈ
podnikol púÈ do MedÏugoria, lebo je to hlboko mariánsky kÀaz. Raz vo svojej kázni
povedal: „JeÏi‰ dal svoju matku aj nám za Matku. Nech teda v‰etko, ale v‰etko, ide od
nás k JeÏi‰ovi cez jej preãisté Srdce!“ Keì sa pozrieme na biskupovo detstvo a na jeho mladosÈ, môÏeme s radosÈou kon‰tatovaÈ, Ïe sa vtedy v jeho rodine v Jerzensi uÏ
uskutoãÀovalo v‰etko, ão Matka od nás dnes prosí a Ïiada.

B

roku 1991, teda pred ‰trnástimi rokmi, mohol som viesÈ rozhovor s biskupom Raichom o jeho rodine, o jeho ‰tyroch duchovn˘ch súrodencoch (dve misionárske
sestry a dvaja misionárski bratia) a o jeho ãinnosti v Papue Novej Guinei. (Táto reportáÏ bola uverejnená v ãasopise „Miteinander“ pri príleÏitosti svetového dÀa modlitieb
za duchovné povolania v apríli roku 1991). Tam môÏeme ãítaÈ: „âo asi môÏe byÈ tajomstvom piatich duchovn˘ch povolaní?“ Rozhovor s biskupom Raichom, ktor˘ vám
priná‰ame, uskutoãnil sa takto:

V
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„·Èastná náhoda“ chcela, Ïe ma
pozvali do farnosti Srdca JeÏi‰ovho
v Mödlingu v Dolnom Rakúsku, aby
som tam udeºoval sviatosÈ birmovania. Tam som stretol veºmi prívetivého sakristiána, ktor˘ sa predstavil
ako brat Richard (Raich) zo St. Gabriela. Pozdravil ma a poznamenal:
„âítal som vo va‰om ãlánku v Miteinanderi (máj/jún 1990) o ‰tyroch duchovn˘ch povolaniach v jednej rodine
(rodina Ritt). Nás je päÈ, z toho jeden
biskup.“ Táto poznámka, pochopiteºne, vzbudila moju pozornosÈ, takÏe
som ho ihneì poprosil, Ïeby som
smel o jeho rodine napísaÈ nieão
k svetovému dÀu modlitieb r. 1991.
Brat Richard SVD hneì privolil.
ëal‰ia náhoda chcela, Ïe som mohol viackrát nav‰tíviÈ jedného „z piatich duchovn˘ch povolaní“ v Nemocnici milosrdn˘ch bratov vo Viedni,
a bol to biskup Hermann Raich. Ukázalo sa, Ïe v jeho diecéze v Papue –
Novej Guinei pôsobí ako misionár
jeden absolvent zo Sachsenbrunnu
(páter Hans Reithofer SVD). Tak som
biskupa Raicha poprosil, aby po svojom uzdravení nav‰tívil ná‰ dom, aby
s nami slávil bohosluÏbu a porozprával nám o svojom pôsobení v Novej
Guinei. Biskup ochotne prijal toto
pozvanie. Potom sme posedeli pár
hodín spolu. Biskup Hermann mi
ochotne rozprával o svojom rodiãovskom dome, o svojom povolaní
5

medjug79_vnutro33

16.12.2005 11:40

Stránka 6

Pokoj

a o svojich ‰tyroch súrodencoch. Rozprával o svojej ãinnosti v Novej Guinei. âas preletel r˘chlo. âo je asi tajomstvom piatich duchovn˘ch povolaní? To ma zaujímalo predov‰etk˘m,
veì je nám v‰etk˘m jasné, Ïe duchovné povolanie znamená veºkú milosÈ, ktorú darúva Boh, no nie bez
modlitby a obety! Tí piati súrodenci si
nad t˘m tieÏ uÏ neraz „lámali hlavu“.
Z úst biskupa sa dozvedám aj o udalosti v rodine Raichovcov, z jednej
strany tragickej, no z druhej strany
veºmi milostivej. Rodina Raichovcov
Ïije v malej tirolskej horskej dedinke
Jerzens v doline Pitztal, v nadmorskej
6

v˘‰ke 1100 m. Rodiãia Ïili spokojne
a ‰Èastne v horskej dedine, ktorá
mala vtedy (r. 1942) 800 obyvateºov.
Otec prevádzkoval malú pílu, ktorá
vyná‰ala presne toºko, aby sa rodina
uÏivila. Okrem toho bol otec kostolníkom, a to vy‰e 40 rokov bez toho, Ïeby za to Ïiadal ão len gro‰. Bolo mu
cÈou smieÈ slúÏiÈ Pánovi. Niekedy ho
zasiahol aj posmech niektor˘ch dedinãanov pre jeho v˘kon povolania.
Lebo píla ticho stála, keì si to Ïiadala
kostolnícka sluÏba. KaÏd˘ deÀ sa rodina zúãastÀovala na slávení svätej
om‰e a denne sa veãer modlievala
ruÏenec.
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Zrejme uÏ tu spoãíva celkom podstatn˘ dôvod, Ïe sa mohla BoÏia milosÈ tak bohato rozvinúÈ. Na moju otázku, ãi toho náboÏného nebolo pre deti
priveºa, biskup odpovedal: „Neboli nijaké ÈaÏkosti. Bolo to celkom samozrejmé. Rodiãia i‰li na om‰u a my deti
tieÏ!“ Ale v roku 1942 sa stalo ãosi
tragického. Pri pôrode ôsmeho dieÈaÈa matka zomrela. Vykrvácala. V samotnej dedine nebol ani lekár, ani pôrodná sestra. NajbliÏ‰í lekár bol ‰esÈ
kilometrov ìaleko. Pri‰iel neskoro.
Biskup Hermann mal vtedy ‰esÈ rokov, bol najstar‰í. Rozdelenie t˘ch ôsmich detí k rozliãn˘m príbuzn˘m bolo
uÏ dohovorené. Tu vyhlásila otcova
sestra, ktorá b˘vala e‰te v rodiãovskom dome, Ïe je ochotná prevziaÈ
domácnosÈ a vychovávaÈ deti namiesto ich matky. Jej Ïelaním bolo
vstúpiÈ do klá‰tora, aby sa ako rehoºná sestra celkom dala Bohu k dispozícii. Z „nepochopiteºn˘ch“ príãin a aj
preto, Ïe nevedela celkom, pre aké
spoloãenstvo by sa mala rozhodnúÈ,
odìaºovala svoj vstup. Zriekla sa
svojho rehoºného povolania a sºúbila
bratovi, Ïe bude jeho deÈom dobrou
matkou. Zhostila sa svojej úlohy tak
dobre, Ïe t˘m deÈom vlastne telesná
matka nikdy nech˘bala, keìÏe boli
vtedy e‰te veºmi malé a teta im bola
zo spoloãnej domácnosti veºmi blízka.
V tom, Ïe otcova sestra sa zriekla
svojho povolania, vidia tí piati súrodenci jeden z hlavn˘ch dôvodov „päÈnásobného“ duchovného povolania
v ich rodine. Vo svojej rodine radi ãítavali misionárske ãasopisy: „Mesto
BoÏie“ a „Chlapec JeÏi‰“ zo St. Gabrielu a „Marianhillské misionárske ãasopisy“. Tak rástla v piatich súrodencoch láska k misiám. S farárovou pomocou získali kontakt so St. Rupertom; zatiaº sa sestry nadch˘nali pre

Marianhillskú kongregáciu. Po absolvovaní osemroãnej základnej ‰koly
i‰iel chlapec Hermann do St. Rupertu,
kde v roku 1955 zmaturoval. Uãenie
mu nepadlo ºahko, hovoril biskup.
Z 18 maturantov vstúpili vtedy dvanásti do seminára v St. Gabrieli a napokon boli v roku 1962 ôsmi vysvätení
za kÀazov. Ako poznamenal biskup
v na‰om rozhovore, nebolo vtedy
v St. Gabrieli nijakou zvlá‰tnosÈou, Ïe
bolo 30 aÏ 40 mlad˘ch muÏov vysväten˘ch za kÀazov a mohli byÈ urãení
pre misijnú prácu.
Mladého misionára Hermanna Raicha, ktor˘ uviedol ako svoj misionársky cieº Filipíny, Indonéziu alebo Argentínu, sa potom sp˘tali, ãi by bol
ochotn˘ ísÈ aj do Ghany alebo Konga,
alebo do Papuy – Novej Guiney. Napísal svojim predstaven˘m: „Po‰lite ma
ta, kde ma potrebujú!“ Ani na okamih
neoºutoval túto svoju odpoveì. Najprv nemal o Papue – Novej Guinei ani
poÀatia. Ale jemu to neprekáÏalo.
Práve pri vytúÏen˘ch cieºoch, pri ktor˘ch máva ãlovek priveºa predbeÏn˘ch názorov, b˘va neskôr ãasto nespokojn˘, poznamenáva skúsen˘ misijn˘ biskup z Novej Guiney. A mlad˘m, ktorí sa dnes usilujú o duchovné
povolanie, dáva radu: „Väã‰mi dôverovaÈ Prozreteºnosti! ByÈ otvoren˘ pre
BoÏie volanie! NepredstavovaÈ si sám
priveºa vopred!“
Po dvojroãnej príprave nastúpil Hermann Raich do svojej sluÏby na vysoãine Novej Guiney. Prevzal v roku
1964 faru, ktorú musel od základu
prebudovaÈ, veì iba pred piatimi rokmi pri‰li do tejto oblasti prví belosi.
Bola to oblasÈ, kde Ïili ºudia e‰te
„v dobe kamennej“. S nulov˘m poãtom veriacich zaãal pôsobiÈ v Mangu
v provincii Enga.
7
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Biskup Hermann Raich slávi sv. om‰u 14. septembra 2005 v MedÏugorí

Tvrdohlavo a obetavo presadzoval
svoje tento misionár z tirolsk˘ch vrchov, a tak v roku 1980 odovzdal prekvitajúcu farnosÈ s 2000 du‰ami svojmu nasledovníkovi. Bol vymenovan˘
za biskupského vikára provincie Enga
a v roku 1982 povolan˘ za prvého biskupa diecézy Wabag. Dalo by sa veºa
rozprávaÈ o jeho ãinnosti, o jeho skúsenosti a záÏitkoch, no prekraãovalo
by to tento rámec.
Pochopiteºne, tento ãlánok si najväã‰mi v‰ímal Ïivot môjho partnera
v rozhovore, biskupa Hermanna Raicha SVD. Av‰ak ìal‰í ‰tyria súrodenci
sa tieÏ upísali misiám, aby slúÏili svojím spôsobom hlásaniu radostnej Pánovej zvesti.
8

Sestra JUDITA má mnohoraké úlohy v provinãnom dome misijn˘ch sestier od Predrahej Krvi vo Wernbergu
v Korutánsku. Sestra AMANDA vychováva v JuÏnej Afrike u ãierneho
obyvateºstva nemocniãné sestry. Brat
HERBERT vedie tlaãiareÀ v Indore
v Indii, a tú uÏ nemieni opustiÈ. Povedal: „Som Ind a zostanem v Indii. Európa mi je pristudená.“
Brat RICHARD, ktor˘ podnietil tento
rozhovor, je nenahraditeºn˘m ãlenom
spoloãenstva zo St. Gabrielu, kde vykonáva mnohé povinnosti, od záhradníãenia aÏ po sluÏbu v sakristii, kde
som ho smel spoznaÈ.
Dr. Johannes Gamperl
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Nové knihy

P. Slavko Barbariã: Modlite sa
spoloãne s radostn˘m srdcom
Pre mnoh˘ch veriacich sa MedÏugorie stalo ‰kolou modlitby: mnohí sa
totiÏ po príchode do tejto farnosti zaãali modliÈ. Mnohí v MedÏugorí spoznali celé bohatstvo Ïivota s modlitbou a rozhodli sa pre programy Panny
Márie. Cieºom knihy je podaÈ dejiny a v˘voj, ako aj metodológiu a pedagogiku Panny Márie, ktoré vyjadrila vo svojich posolstvách. Îelaním tejto knihy je tieÏ pomôcÈ v‰etk˘m modliacim sa a modlitbov˘m skupinám, aby sa
vyhli v‰etk˘m nebezpeãenstvám, ktoré na nich striehnu, a aby vyuÏili v‰etky v˘hody, ktoré sa dajú získaÈ spoloãnou modlitbou.
Páter Slavko dáva v tejto knihe návod ako sa spoloãne modliÈ. Ako je uÏ
jeho zvykom, v kniÏke sa modlí spoloãne s ãitateºom.
KniÏka vyjde v januári 2006, v˘robné náklady sú 118,- Sk.

MedÏugorie v obrazoch
Túto nádhernú plnofarebnú kniÏku vo veºkom formáte na kriedovom papieri sme uÏ viackrát ponúkali, av‰ak vysoké v˘robné náklady mnoh˘ch
odradili od objednania tejto kniÏky. Dnes vám môÏeme s radosÈou oznámiÈ, Ïe vìaka pochopeniu na‰ej partnerskej organizácie Gebetsaktion
Wien sa nám podarilo ãasÈ nákladov zníÏiÈ, a preto môÏeme odteraz ponúkaÈ túto kniÏku so zníÏen˘mi v˘robn˘mi nákladmi len v sume 240,- Sk!

Keì sa trpké stáva sladk˘m
(Zborník z festivalu mládeÏe 2005)
Podobne ako v minul˘ch rokoch aj teraz sme zakúpili pre na‰ich ãitateºov zborník predná‰ok z festivalu mládeÏe v roku 2005. Vydavateºstvo
Juraja Mroceka, ktoré spracovalo a vydalo tento zborník, ponúka kniÏku
v obchodnej sieti za predajnú cenu pribliÏne 100,-Sk.
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Rozhovor
s biskupom Geevarghese Mar Divannasionom z Indie 24. júna 2005 v MedÏugorí

MedÏugorie
je BoÏím
pozvaním
v na‰ej dobe
Geevarghese Mar Divannasion Ottathengli, katolícky biskup s˘rskomalankarského rádu, putoval pri príleÏitosti 24. v˘roãia zjavení do MedÏugoria. Pri‰iel
s 25 pútnikmi zo ·vajãiarska spolu so Sylviou Kellerovou. V sobotu 25. júna
koncelebroval pri veãernej sv. om‰i, ktorú celebroval páter Branko Rado‰. Po
skonãení ‰túdií v Ríme sa Mons. Geevarghese vrátil do Indie, kde bol vymenovan˘ za rektora malého a veºkého biskupského kÀazského seminára. Pri
príleÏitosti náv‰tevy „Ad limina“ v Ríme v roku 2003 vyhlásil Svät˘ Otec, Ïe S˘rskomalabarská cirkev je jednou z najr˘chlej‰ie rastúcich cirkví na svete. Batherské biskupstvo jestvuje od roku 1979 a má 25 000 katolíkov, 98 kÀazov, asi
250 rádov˘ch sestier, 45 teológov a veºa povolaní.

Excelencia, môÏete sa predstaviÈ na‰im ãitateºom?
Som biskup Batherského biskupstva
(Kerala, India). To je diecéza v diaspore, a ja patrím k s˘rskomalankarskému rítu. V Indii sú tri rozliãné ríty:
latinsk˘, s˘rsko-malabarsk˘ a s˘rskomalankarsk˘. V Katolíckej cirkvi je
zastúpen˘ch dohromady 22 rítov,
ktoré v‰etky uznávajú pápeÏa. Z t˘ch
22 rítov sú iba tri v Indii. Tomuto s˘r10

sko-malankarskému rítu patrí päÈ diecéz.
Koºko máte vo svojej diecéze
veriacich a kÀazov a ako je u vás
nav‰tevovan˘ kostol?
Pre nás je kostol vÏdy centrom spoloãnosti a Ïivota. Má to svoje v˘hody
i nev˘hody. V˘hoda spoãíva v tom, Ïe
ide o veºmi Ïivú Cirkev, nev˘hoda, Ïe
sa Cirkev musí staraÈ o sociálne po-
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Pozvanie
treby. Povedal som – veºmi Ïivá Cirkev, lebo vy‰e 90% na‰ich veriacich
nav‰tevuje kostol. Kostol je tieÏ pln˘
mlad˘ch ºudí a detí. To svedãí o tom,
Ïe Cirkev má u nás budúcnosÈ. Keì
sa deje v kostole nieão mimoriadne,
staãí jedno pozvanie, a príde veºa ºudí, aby boli pri tom, lebo kostol je
vÏdy v Ïivote to najdôleÏitej‰ie.
Prijímajú va‰i veriaci aj pravidelne sviatosti a ako pristupujú
k t˘mto sviatostiam?
Pre na‰ich veriacich je veºmi dôleÏité, aby neprijímali Eucharistiu bez spovede. Preto sú v‰etci kÀazi spovedaním veºmi zaneprázdnení. Pre veria-

cich je samozrejmé chodiÈ pravidelne
raz mesaãne na spoveì.
Nachádzame sa teraz v MedÏugorí. MôÏete nám povedaÈ, ak˘
bol vá‰ prv˘ kontakt s MedÏugorím?
O MedÏugorí som poãul pred asi
15 – 20 rokmi, ale pochyboval som. Nemal som záujem prísÈ sem. Potom mi
rozprával priateº zo ·vajãiarska o MedÏugorí a o svojich skúsenostiach
s ním. Po jednom pobyte v MedÏugorí
sa jeho správanie ako kÀaza úplne
zmenilo. Zaãal sa dobre modliÈ a jeho
ºudské vzÈahy sa stali srdeãnej‰ími.
Teraz je prav˘m kÀazom!

Biskup Geevarghese Mar Divannasion s Vikicou Dodigovou a Sylviou Kellerovou
11
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Tak som aj ja zaãal prem˘‰ºaÈ:
Predsa len musí na tom MedÏugorí
nieão byÈ! Roman Grüther mi povedal, Ïe MedÏugorie sa od in˘ch pútnick˘ch miest odli‰uje, lebo sa tu zachovala príroda a ºudia sa tu naozaj
modlia. Minul˘ rok som sa potom rozhodol prísÈ sem a uvidieÈ. TakÏe som
tu so skupinou zo ·vajãiarska, ktorú
vedie Sylvia Kellerová.
Moja skúsenosÈ je v súlade s mojím
oãakávaním. Tieto tri dni sú ist˘m potvrdením. CítiÈ tu rodinné ovzdu‰ie.
ªudia, ktorí sú tu v sluÏbe, aj v t˘ch
najniÏ‰ích sluÏbách, robia to s láskou
a radosÈou. Toto miesto sprostredkúva ºuìom skúsenosÈ univerzálnej
rodiny. Tu sa kaÏd˘ cíti ako doma
u vlastnej matky.
Stretol som sa s vizionármi; nav‰tívil som Mariju, Ivana a Vicku. Verím,
Ïe sú prav˘mi vizionármi. MedÏugorie
bude uznané, o to niet pochybností!
Dnes ãi zajtra, moÏno aj trochu neskôr, ale bude stopercentne uznané!
Bez JeÏi‰a niet duchovného Ïivota,
niet sebazaprenia, ani Ïivota pre Boha a pre blíÏnych. V tejto modernej
dobe ãasto prichádzame do poku‰enia súperiÈ s Bohom, no musíme pochopiÈ, Ïe ºudské bytosti sú obmedzené. Katastrofy nám pomáhajú pochopiÈ tieto obmedzenia.
Jedenásty september alebo tsunami..., tu pochopíme, akí sme malí. MedÏugorie je prav˘m BoÏím pozvaním
pre na‰e ãasy. Obyvatelia, ktorí tu
Ïijú, majú naozaj ‰Èastie. Musíte si zachovaÈ toto univerzálne bratstvo! Toto nie je iba va‰a farnosÈ... Patrí celému svetu. Vy musíte roz‰irovaÈ tohto
univerzálneho ducha.
12

Keì ste pri‰li do MedÏugoria
a v t˘chto dÀoch ste MedÏugorie
zaÏili, je to to isté, ão vám ºudia
hovorili, alebo zaÏívate pre seba
nieão nové a iné?
ªudia mi hovorili o MedÏugorí veºa
dobrého. Ale z vlastnej skúsenosti
a vìaka mojej prítomnosti v MedÏugorí som pochopil e‰te viac. Pre ºudí
je veºmi dôleÏité, aby sami pri‰li do
MedÏugoria, a nie iba poãúvali, ão im
iní povedia. Je tieÏ veºmi dôleÏité, aby
prichádzali ako pútnici, a nie ako turisti.
To znamená, aby tu strávili ãas
v modlitbách. âo sa mi tu obzvlá‰È
páãi, je okolie: kostol, Vrch zjavenia
a KriÏevac, lebo v‰etky tri miesta poz˘vajú k modlitbe. Dúfam, Ïe to tak
ostane aj v budúcnosti, lebo to je pre
toto pútnické miesto veºmi dôleÏité.
Ak sa tu postaví veºa budov, zniãí sa
toto okolie modlitby. Som prinajmenej
rád, Ïe aspoÀ vrchy modlitieb ostanú
také, aké sú teraz.
Dnes ste boli na Vrchu zjavenia.
Ako ste zaÏili miesto prvého zjavenia?
Bolo to veºmi pekné. Videl som na
Vrchu zjavenia veºa pútnikov. Boli
v hlbokej modlitbe. Som veºmi rád
a cítim sa tu veºmi dobre, lebo je to tu
podobné ako v Indii. Ja som v Indii
ãastej‰ie povedal, Ïe príroda musí
ostaÈ taká, aká je.
Keì sa ºudia pokú‰ajú prírodu zmeniÈ, potom prichádza veºká katastrofa.
Na Vrchu zjavenia som videl, Ïe bolo
v‰etko ponechané v prirodzenom stave. Málo sa menilo. To je veºmi dôleÏité, to v‰etko spoãíva v súlade s prí-
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Pozvanie
rodou a ãlovekom. Pútnici to tieÏ
vidia, a to ich e‰te väã‰mi nabáda
k modlitbe, k úprimnej modlitbe.
Ako preÏívate vo svojom Ïivote
modlitbu?
Pre mÀa je modlitba veºmi dôleÏitá;
v Indii ktosi povedal, Ïe je modlitba
ako vzduch alebo dych. Ak ned˘chame, zomrieme. VÏdy som chcel maÈ
siln˘ Ïivot modlitby. Ako dieÈa som
chcel vyjsÈ na Himaláje, aby som tak
vÏdy zostal v modlitbe, no to sa nestalo. BoÏí plán bol inak‰í. Niekedy sa
záujem o modlitbu stráca, ale nedávno sa záujem vrátil.
Vãera ste boli v dome Marije
Pavloviãovej. Ako ste zaÏili tú vizionárku?
Pre mÀa osobne nie je zjavenie niã
zvlá‰tneho. My máme v Indii veºa skúseností s rôznymi vizionármi.
Marija Pavolviãová je veºmi dobrá
osoba. To som zaÏil v najkrat‰om ãase. Je matkou a snaÏí sa byÈ tu vÏdy
aj pre pútnikov. To iste nie je ºahké.
Marija Ïije skutoãne veºmi normálnym
Ïivotom. Bol som preto veºmi rád, Ïe
som aj ja mohol byÈ pri nej poãas zjavenia.
Vatikán e‰te nikdy nepovedal
o MedÏugorí niã negatívne. VÏdy
sa povedalo, Ïe musí byÈ vidieÈ
ovocie. Ako zaÏívate toto medÏugorské ovocie?
Najlep‰ím ovocím sú tie mnohé
obrátenia, ºudia prichádzajú k Bohu
a ako sa hovorí, zázraky nevidieÈ
zvonka. Zázraky sú vnútorné, obrátenia i sklon k hlb‰ej spiritualite. Ale

musíme byÈ opatrní. U nás v Indii máme veºké charizmatické centrum.
Prichádza mnoÏstvo ºudí a dejú sa
mnohé vonkaj‰ie zázraky a mnohé
uzdravenia. Sám som to videl. Aj
ºudia, ktorí tam pôsobia, sú veºmi
opravdiví. Ale niekedy sú aj falo‰ní.
Poznám niekoho, ão bol charizmaticky veºmi nadan˘, ale bol aj veºmi namyslen˘, a potom sa vkráda diabol.
Matka BoÏia sa tu zjavuje vy‰e
24 rokov. âo myslíte? Pri‰la, aby
nás pripravila na JeÏi‰ov príchod?
MôÏe byÈ, no nie sme si istí, preão
pri‰la do MedÏugoria. Keby sa bola
zjavila v Nemecku alebo vo ·vajãiarsku, tak by ºudia tak veºmi nepochybovali. Tu sa e‰te stále zachovala príroda, a preto je lep‰ie zhromaÏìovaÈ
ºudí v MedÏugorí z v˘chodu i zo západu ako v centre, iste to má svoj dôvod. MoÏno je to aj príprava na
JeÏi‰a, ale nemusí to bezpodmieneãne tak byÈ.
MôÏete nám na záver e‰te daÈ
povzbudenie pre na‰ich ãitateºov?
Matka BoÏia je dôleÏitej‰ia neÏ pútnické miesto. Na to máme vÏdy pamätaÈ. Toto pútnické miesto má v‰ak
veºk˘ v˘znam, lebo tu je prítomná
Matka BoÏia. I keì sem ºudia neprídu,
majú Matku BoÏiu milovaÈ a dôverovaÈ jej, a to je tu ten najdôleÏitej‰í poznatok.
(Rozhovor viedol vd)
13
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PreÏívajme svoje povo
áter Jose Rodriguez Carballo OFM
sa narodil v roku 1953 v katolíckej rodine v ‰panielskom regióne
v Galícii. V ranej mladosti vstúpil
do seminára. ·tudoval teológiu vo
Svätej zemi a v Ríme. Doktorát urobil z dogmatiky, potom vyuãoval na
teologickej vysokej ‰kole vo svojej
provincii. DesaÈroãia bol novicmajstrom, potom provinciálom franti‰kánskej provincie Galícia so sídlom
v Santiagu de Compostella. Skôr neÏ
ho zvolili za generála, zodpovedal
‰esÈ rokov za formáciu franti‰kánskeho rádu.
ri 185. riadnej generálnej kapitule spolubratov bol zvolen˘
5. júna 2003 za predsedníctva pápeÏského vyslanca kardinála Jorge
Artura Medinu Esteveza nov˘ generálny minister páter Jose Rodriguez Carballo. Je 119. nasledovníkom sv. Franti‰ka z Assisi. Páter
Jose Carballo stojí na ãele rádu
men‰ích bratov, ktor˘ má pribliÏne
16 000 bratov, ão Ïijú a pôsobia na
v‰etk˘ch piatich svetadieloch.
enerálny minister páter Jose
Carballo raz povedal, Ïe by rád
nav‰tívil MedÏugorie, kde konajú
franti‰káni veºké veci na BoÏiu poãesÈ. Tak pri‰iel na 16. Festival
mládeÏe a pri príleÏitosti jeho pobytu ho spolubratia poprosili, aby sa prihovoril
mlad˘m ºuìom, ktorí pri‰li z celého sveta. Generálny minister to rád prijal
a v dvojhodinovej predná‰ke povedal mlad˘m ºuìom, Ïe evanjelium je hlavn˘m
prameÀom, z ktorého musíme v‰etci ãerpaÈ silu, a Ïe JeÏi‰a Krista musíme nasledovaÈ tak, ako to robil sv. Franti‰ek. Modlitbová akcia mala príleÏitosÈ spolu
s rádiom Mir MedÏugorie viesÈ s ním rozhovor, ktor˘ tu uverejÀujeme.

P
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Rozhovor s generálnym ministrom franti‰kánskeho rádu pátrom
Josém Rodriguezom Carballom 5. augusta 2005 v MedÏugorí

ovolanie s radosÈou
Páter generálny minister, ão myslíte ako nasledovník sv. Franti‰ka
z Assisi, ãomu máme venovaÈ pozornosÈ, ão by sme mali robiÈ podºa
vzoru sv. Franti‰ka?

Ako veºmi to môÏeme spájaÈ so
slovami pápeÏa Benedikta XVI.,
ktor˘ povedal, Ïe Cirkev je ako
loì, ktorá nie je na Ïiadnej strane
utesnená?

Predov‰etk˘m by som chcel povedaÈ, Ïe som pri‰iel do MedÏugoria, aby
som nav‰tívil spolubratov. Mojou úlohou a povinnosÈou podºa reguly sv.
Franti‰ka je nav‰tevovaÈ spolubratov,
kdekoºvek by boli. Preto som pri‰iel aj
sem do MedÏugoria a Mostaru, aby
som nav‰tívil spolubratov. Bratia, prirodzene, prosili, aby som prehovoril
k mládeÏi, lebo je práve festival mládeÏe. Súhlasil som, lebo sa nazdávam, Ïe
treba vyuÏiÈ kaÏdú príleÏitosÈ na ohlasovanie JeÏi‰a Krista – najmä mlad˘m
ºuìom.

Myslím, Ïe slová JeÏi‰a Krista v kostolíku San Damiano sú vÏdy aktuálne.
V‰etci veriaci sa potrebujú obrátiÈ. Sám
JeÏi‰ v evanjeliu hovorí: „Kajajte sa
a verte evanjeliu!“ V‰etci teda potrebujeme hlboko siahajúce obrátenie. V tomto zmysle sa v‰etci ãlenovia Cirkvi
musíme vrátiÈ k evanjeliu a preÏívaÈ
evanjelium tak, ako to JeÏi‰ povedal,
s rozhodnosÈou, ktorú nám JeÏi‰ navrhol, s rozhodnosÈou mnoh˘ch jeho
nasledovníkov, z ktor˘ch jeden bol sv.
Franti‰ek. Preto sa domnievam, Ïe
v‰etci musíme ako ãlenovia Cirkvi nasledovaÈ Kristovo volanie, aby sme sa
obrátili, a zároveÀ volanie, ktoré kedysi
nasledoval sv. Franti‰ek, totiÏ, aby
sme znovu vybudovali Cirkev. Veì Cirkev sme my v‰etci a musíme sa nechaÈ povolávaÈ evanjeliom.

Okrem toho si myslím, Ïe sv. Franti‰ek by v tejto chvíli trval na tom, ão
vÏdy zdôrazÀoval, totiÏ Ïe do centra
svojho Ïivota musíme postaviÈ JeÏi‰a
Krista a evanjelium. To som v svojej
predná‰ke dnes ráno predov‰etk˘m
zdôraznil. Pozval som mlad˘ch ºudí,
aby dovolili, Ïeby sa s Kristom stretli
a aby sa evanjelium stalo normou
a pravidlom ich Ïivota. Potom budú
môcÈ mladí ºudia dnes povedaÈ ako sv.
Franti‰ek: „Boh môj a moje v‰etko!“
Aké aktuálne sú slová, ktoré poãul
Franti‰ek z kríÏa v kostolíku San
Damiano: „Franti‰ek, choì a vybuduj moju Cirkev, ktorá sa rúca!“

Toho roku sa zaãína pre franti‰kánsky rád trojroãná príprava na
800. v˘roãie cirkevného uznania
rádu men‰ích bratov, ako ste to
v dokumentoch ãasto zdôrazÀovali. âo si ako generálny minister Ïeláte pre celú franti‰kánsku rodinu?
Na oslavu 800. v˘roãia ná‰ho zaloÏenia si Ïelám, aby sa v‰etci bratia ná‰ho
rádu – poãnúc mnou ako prv˘m – na15
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P. Jose Carballo slávi sv. om‰u s P. Brankom Rado‰om a provinciálom P. Slavkom Soldom
vrátili k tomu najdôleÏitej‰iemu: k t˘m
prvkom franti‰kánskeho Ïivota, ktoré
predstavujú stred, srdce a jadro franti‰kánskeho Ïivota. Návratom k dôleÏitosti tejto charizmy chcel by som odpovedaÈ na v˘zvy prichádzajúce od
Cirkvi a od sveta. Napokon by som
chcel, aby sa franti‰kánsky rád v tomto okamihu ponoril do ‰íreho mora bez
strachu a v dôvere v JeÏi‰ove slová
a v tvorivej dôvere, ako nám to radí
Ján Pavol II. v dokumente „Vita consecrata“. Pokúsme sa dnes preÏívaÈ
základné hodnoty evanjelia tak, ako
ich preÏíval sv. Franti‰ek, aby sme
v spoloãnosti a v dne‰nom svete dosiahli v˘znamné postavenie.
16

Pri‰li ste sem do MedÏugoria,
aby ste nav‰tívili svojich bratov,
ktorí pracujú vo farnosti. âo by
ste nám tu v MedÏugorí odporúãali?
Posolstvo, ktoré by som chcel odovzdaÈ svojim bratom, znie: „SlúÏte ºudu, ktor˘ je vám zveren˘, slúÏte mu
v pokore a v jednoduchosti, ktorú si
Ïelá sv. Franti‰ek, neprestajne v spoloãenstve s Cirkvou a v spoloãenstve
s na‰ou Matkou, kde by sme chceli
preÏívaÈ evanjelium. Chcel by som
bratov poprosiÈ, aby boli dôslední
v tom, ão hlásajú veriacim, ktorí
prichádzajú do tejto farnosti a do
tejto svätyne, a aby im prejavovali
slovom a Ïivotom radosÈ zo Ïivota
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podºa evanjelia – v plnom spoloãenstve s Cirkvou.
MedÏugorskí bratia vás prosili,
aby ste sa pri príleÏitosti 16. festivalu mládeÏe prihovorili mlad˘m
ºuìom, ão ste aj urobili. Aké dojmy máte z mládeÏníckeho festivalu v MedÏugorí?
Predov‰etk˘m by som chcel povedaÈ, Ïe som neoãakával tak˘ veºk˘ poãet mlad˘ch ºudí, toºk˘ch, ão pri‰li predov‰etk˘m modliÈ sa a naãúvaÈ – to je
môj dojem. Je to pre nich príleÏitosÈ
stretnúÈ sa so svojou realitou, s realitou hriechu a BoÏieho milosrdenstva,
predov‰etk˘m prostredníctvom sviatosti pokánia.
Zvlá‰È ma prekvapili tí mnohí, mnohí
mladí ºudia, ktor˘ch som videl pred
Najsvätej‰ou oltárnou sviatosÈou v hlbokej úcte a hlbokej modlitbe. Tento
pohºad ma prekvapil a verím, Ïe pri‰li
v‰etci s dobr˘mi úmyslami, a Ïelám si,
aby na‰li ten pokoj, ktor˘ v‰etci hºadáme, predov‰etk˘m prostredníctvom sviatosti Eucharistie a spovede.
Na mládeÏníckom festivale ste
hovorili o rozhodnosti sv. Franti‰ka ÏiÈ podºa evanjelia a o jeho slovách, Ïe Láska nie je milovaná.
Nás zasiahla najmä veta, ktorú ste
povedali: „âlovek nie je milovan˘,
pretoÏe je dobr˘, ale je dobr˘, pretoÏe je milovan˘!“ Ako môÏeme
my – ako sv. Franti‰ek – v tejto láske e‰te väã‰mi napredovaÈ?
Keì hodnotím svoj osobn˘ Ïivot,
myslím si, Ïe kaÏd˘ vie, aká pravdivá je
táto veta. Sme milovaní nie zato, Ïe
sme dobrí, ale sme milovaní, aby sme
sa stali dobr˘mi. To nám hovorí sv. Pa-

vol v Liste Rimanom, keì tvrdí: „Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za
dobrého by sa azda niekto odhodlal
umrieÈ. Ale Boh dokazuje svoju lásku
k nám t˘m, Ïe Kristus zomrel za nás,
keì sme boli e‰te hrie‰nici.“
Staãilo by uvedomiÈ si na‰u realitu,
aby sme sa presvedãili, Ïe BoÏia láska
k nám nie je v˘sledkom na‰ej dobroty
a na‰ich zásluh, ale Ïe BoÏia dobrota
je ovocím jeho veºkého milosrdenstva
voãi nám. KeìÏe sme to zaÏili, musíme aj my milovaÈ nielen t˘ch, ão sú
k nám dobrí, ale predov‰etk˘m t˘ch,
ão nezodpovedajú na‰im Ïelaniam.
Iba tak môÏeme premeniÈ srdcia in˘ch
a iba tak môÏeme zmeniÈ na‰u spoloãnosÈ.
âo by ste chceli na záver povedaÈ svojim spolubratom, v‰etk˘m
ãlenom tretieho rádu, franti‰kánskej mládeÏi a v‰etk˘m ºuìom
dobrej vôle?
Moje posolstvo znie: „PreÏívajme
svoje povolanie s radosÈou a s rozhodnosÈou!“ Kto je kÀazom, má ÏiÈ v súlade s t˘m, ão prisºúbil pri svojej vysviacke. Kto je v treÈom franti‰kánskom ráde, ten má vo svojej rodine
a vo svete ÏiÈ v súlade s evanjeliom,
tak ako to robil sv. Franti‰ek. A v‰etci
ºudia dobrej vôle majú byÈ naìalej
svedkami JeÏi‰a Krista. JeÏi‰ je ná‰
priateº, ná‰ Pán.
My, ktorí sme ho objavili ako priateºa
a Pána, my to máme prejavovaÈ svojím
Ïivotom a svojimi slovami! Keì sa vrátime domov, má kaÏd˘, koho stretneme, v na‰om úsmeve znovu spoznaÈ
toho, ktor˘ b˘va v na‰ich srdciach,
ktor˘ je prameÀom na‰ej radosti, JeÏi‰a Krista.
17
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16. festival mládeÏe v
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e v MedÏugorí 2005
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„Prišli sme sa mu pokloniť“
16. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeÏe, ktoré sa konalo od 1. do
6. augusta 2005 v MedÏugorí, malo spoloãné heslo so svetov˘m stretnutím mládeÏe v Kolíne: „Pri‰li sme sa mu pokloniÈ“. Úãastníkov stretnutia privítal medÏugorsk˘ farár páter Branko Rado‰ pri svätej om‰i veãer 1. augusta, na ktorej sa
zúãastnilo pribliÏne 30 000 úãastníkov z 52
krajín. MládeÏ pri‰la zo v‰etk˘ch kontinentov. O simultánny preklad do 15 jazykov sa staralo 26 tlmoãníkov. Modlitby
pri poklone sa prekladali aj do ãín‰tiny.
Program sa zaãínal kaÏd˘ deÀ modlitbou ráno o 9. hodine. Potom nasledovali
predná‰ky, svedectvá a predstavenie
jednotliv˘ch modlitbov˘ch skupín a duchovn˘ch hnutí. Nech˘bala ani sestra El-

20

víra Petrozziová a mládeÏ z komunity
Cenacolo.
Na festivale sa zúãastnilo aj pribliÏne
500 kÀazov, ktorí od skorého rána do neskorej noci udeºovali sviatosÈ zmierenia.
Na súkromnú púÈ pri‰lo aj niekoºko biskupov. Modlitbov˘ program sprevádzal
90-ãlenn˘ zbor zloÏen˘ z hudobníkov
z 20 krajín. Zbor viedol prof. Martin Per
Boras. Modlitba ruÏenca znela v 24 jazykoch. Pri sv. om‰iach sa rozdalo pribliÏne 90 000 sv. prijímaní.
MládeÏnícke stretnutie pozdravil aj generálny minister franti‰kánskeho rádu
páter Jose Rodriguez Carballo, ktor˘ bol
v tom ãase na náv‰teve spolubratov
v MedÏugorí.
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Slávnostnú atmosféru nenaru‰ilo ani
daÏdivé poãasie poãas procesie s kríÏom
okolo farnosti. MládeÏ niesla zapálené
sviece, zástavy a transparenty, ktoré prezrádzali domovskú krajinu úãastníkov.
Procesia sa tiahla v dæÏke dvoch kilometrov a ukonãila sa polhodinovou poklonou
pri vonkaj‰om oltári.
Ani v tomto roku nech˘balo vystúpenie
ãlenov komunity Cenacolo. Scénicky
upravili hudobné vystúpenie „Chlieb Ïivota“, ktoré predstavovalo niektoré v˘javy z JeÏi‰ovho Ïivota. Vrcholom predstavenia bola scéna ukriÏovania a zm⁄tvychvstania, ktorú sprevádzali údery kostoln˘ch zvonov.

Stretnutie sa ukonãilo 6. augusta rannou sv. om‰ou o 5. hodine na vrchu KriÏevac, ktorú celebroval páter Ljubo Kurtoviã.
Zo stretnutia mládeÏe pripravilo Vydavateºstvo Juraja Mroceka zborník predná‰ok, ktoré odzneli na stretnutí. Pre na‰ich ãitateºov sme zakúpili niekoºko v˘tlaãkov, ktoré si môÏete objednaÈ prostredníctvom vloÏeného objednávkového
lístka. Sú na Àom uvedené v‰etky publikácie, ktoré máme v súãasnosti k dispozícii aj s pribliÏn˘mi v˘robn˘mi nákladmi.
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P. Dr. Tomislav Pervan OFM

„Pri‰li sme sa mu pokloniÈ!“
el˘ minul˘ rok sa niesol v znamení
v˘roku mudrcov, vykladaãov hviezd,
„kráºov“ od V˘chodu. Najprv bol Rok
Eucharistie, ktor˘ sa skonãil v októbri
s biskupskou synodou. Mal za cieº,
aby katolíci znovu objavili Eucharistiu
a poklonu. Veºkolep˘ Festival mládeÏe
v MedÏugorí zaãiatkom augusta a potom XX. svetov˘ deÀ mládeÏe v Kolíne
v druhej polovici augusta sa niesli pod
t˘m ist˘m mottom: „Pri‰li sme sa mu
pokloniÈ!“ Tak ako biblick˘ príbeh
o mudrcoch z V˘chodu vrcholí v tom,
Ïe videli DieÈa v jasliach v Betleheme
a klaÀali sa mu, tak v‰etok Ïivot viery
a Cirkvi vedie do Eucharistie, prameÀa
a vrcholu ná‰ho Ïivota, do nového
Betlehema, lebo Betlehem v preklade
znamená „Dom chleba“. Eucharistia
ako boÏsk˘ „dom chleba“.

C

Kde je ten novonaroden˘ Ïidovsk˘
kráº? To rozprávanie má dva stredobody: po prvé, zrak sa zameriava na pohansk˘ch mudrcov od v˘chodu. Spoznali, kto sa to narodil: Ïidovsk˘ kráº,
mesiá‰sky kráº. Po druhé, pohºad sa
zameriava na protipól práve narodeného mesiá‰skeho kráºa BoÏieho ºudu
na jednej strane a na panujúceho, bezohºadného, mocného kráºa Herodesa
na strane druhej. MoÏno sa to uÏ dá
tu‰iÈ: Tu nejde o nejaké idylické narodenie a o to, ão sa okolo narodenia
deje. Skôr hovorí Matú‰ veºmi jasne,
do akého sveta dopustil Boh, aby sa
v Àom narodil mesiá‰sky kráº: Do
vraÏedného sveta, ako onedlho porozpráva Matú‰, keì hovorí o vraÏdení
detí v Betleheme. Do vraÏedného sveta, ak˘m je aj ná‰ dne‰n˘ svet roku
2005.

V Matú‰ovom podaní môÏeme rozoznaÈ e‰te viac: Mudrci sa p˘tajú: „Kde
je novonaroden˘ Ïidovsk˘ kráº?“ Vtedaj‰ie teologické autority môÏu bez
veºkého rozm˘‰ºania citovaÈ z prorock˘ch kníh a oznaãiÈ tak miesto narodenia. No neuvedomia si, Ïe oni sami
kon‰tatujú splnenie proroctva, ani to,
Ïe citovaním samotného proroctva vyslovujú, kto je prav˘m kráºom, prav˘m
pastierom Izraela: TotiÏ práve ten novonaroden˘. UpozorÀujú na to, hoci
nechceli!
Otázka mudrcov, ktorá hovorí o Ïidovskom kráºovi, pripomína e‰te nieão: na konci Ïivotnej cesty práve narodeného nad jeho hlavou, na kríÏi, mu
prisúdia jeho titul. Matú‰ to veºmi
presne formuloval – v scéne ukriÏovania: JeÏi‰ Nazaretsk˘, Ïidovsk˘ kráº.
JeÏi‰ov Ïivot je u Matú‰a vymedzen˘
práve t˘mito dvoma scénami: Na zaãiatku Ïidovsk˘ kráº a potom na kríÏi
e‰te raz toto pomenovanie. Keì Pilát
dal na kríÏ pripevniÈ ten nápis, neúmyselne vyslovil proroctvo. Kráº v jasliach, kráº na kríÏi.
d narodenia vedie Ïivotná cesta
smerom k ukriÏovaniu. Cez cel˘ Ïivot nepoznan˘ a zneuznan˘, jednoducho odmietnut˘. Jeho protivníci ako
aj jeho vlastn˘ ºud ho nepoznávajú.
UkriÏujú ho. Ako málo ho spoznali na
zaãiatku, tak málo ho poznávajú na
kríÏi. V˘sme‰n˘ titul na kríÏi „Ïidovsk˘
kráº“ sa v dejinách ukázal ako úplne
pravdiv˘. AÏ z kríÏa vy‰lo potom svetlo, zo stromu kríÏa pri‰iel do sveta Ïivot.
„Cel˘ Jeruzalem“ sa zdesil, formuluje Matú‰. JeÏi‰ pred svojím koncom,

O
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keì vidí mesto pred sebou, hovorí: „Jeruzalem, Jeruzalem, ktor˘ vraÏdí‰ prorokov a kameÀuje‰ t˘ch, ão boli k tebe
poslaní! Koºko ráz som chcel zhromaÏdiÈ tvoje deti, ako sliepka zhromaÏìuje
svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli
ste“ (Mt 23, 27). Naozaj: evanjelistovi
záleÏí na tom, aby sa doteraj‰í pohania
obrátili k Bohu, k JeÏi‰ovi, k Mesiá‰ovi. Viera, o ktorej hovorí Matú‰ vo
svojom evanjeliu, má neobmedzen˘
obzor, je skutoãne globálna! Emanuel
– „Boh s nami“ zo zaãiatku evanjelia
(1, 23) – sa stáva t˘m, ktorého posledné slovo apo‰tolom podºa toho istého
evanjelia znie: „Ja som s vami po v‰etky dni aÏ do skonãenia sveta“ (28, 20).
Emanuel na zaãiatku, Emanuel na konci. Tak je ná‰ Boh vÏdy ako Boh s nami!
24

í traja astrológovia od v˘chodu sa
dali na dlhú cestu, aby hºadali Pána, aby ho na‰li a klaÀali sa mu. Napriek blahobytu, majetku a moci predsa dokáÏu vykroãiÈ a hºadaÈ a klaÀaÈ
sa. Lebo sú pozorní voãi znameniam
doby, znameniam vo svojom Ïivote,
ktor˘ im Boh dáva. Celkom ináã neÏ
spiaci Jeruzalem s Herodesom a s celou chrámovou sluÏbou. Boh sa tu dáva poznaÈ vo hviezde, ktorá neujde ich
pozornosti voãi skutoãnosti a ich túÏbe po Väã‰om.

T

Av‰ak ani astrológovia ho nenachádzajú hneì, ale musia prekonaÈ dlhú
cestu, aby sa dostali cez v˘‰iny a doliny, moria a pú‰te, i s niekoºk˘mi stretnutiami na stopu Veºkého. Pobádala
ich úprimná ochota daÈ sa na cestu
a pevná vôºa nevzdávaÈ sa hºadania:
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Kde je ten celkom Nov˘, ktorého svetlo, ktorého hviezdu sme videli? Kde je
v na‰om svete, v na‰om Ïivote? Kde
a ako ho môÏeme nájsÈ uprostred veºk˘ch a príÈaÏliv˘ch obrazov sveta, ale
aj uprostred utrpenia a núdze, ktoré
musia ºudia zakú‰aÈ? Kde je?
Preto sa vydávajú na cestu, opú‰Èajú svoje známe okolie, vyjdú do veºkej neistoty a prichádzajú. Prichádzajú takí, akí sú, so svojimi darmi
a schopnosÈami, svojimi pokladmi,
ale aj neistotami a obavami, so svojimi otázkami a svojím hºadaním. Prichádzajú.
o isté sa deje aj na púÈach. Pútnici
prichádzajú, aby hºadali a na‰li,
aby zaÏili celkom Nového, celkom Iného, Krista. A aby sa mu klaÀali. Pri
náhodnej prechádzke, keì ideme okolo medÏugorského kostola, stretávame
sa s pútnikmi z celého sveta – s prav˘mi hºadaãmi Boha.

T

jeden jedin˘ veãer som sa stretol
s ºuìmi z Nového Zélandu, Filipín,
V˘chodného Timoru, Hongkongu, Kórey, Indonézie, Peru, Los Angeles. V‰etci tí ºudia prichádzajú do Európy, do
ná‰ho MedÏugoria, kde zaÏiaril Kristus, kde zaÏiarila Mária.

V

Nesmieme byÈ vo svojom Ïivote ako
Jeruzalem, ako Herodes, ani ako zákonníci, ktorí síce vedia, kde moÏno
Krista nájsÈ, ale sami sa na cestu nevydajú, ale my musíme svojím Ïivotom
svedãiÈ o Kristovi, alebo, e‰te lep‰ie
povedané, sami máme niesÈ Krista
a priná‰aÈ ho ºuìom. Dajme sa v‰etci
na cestu, kráãajme s „kráºmi“, hºadajme a nachádzajme, orientujme sa podºa hviezdy, ktorú nám ukazuje Boh
a Mária. V‰etci chceme ísÈ do Betlehe-

ma, aby sme na‰li Krista, Boha, ktor˘
sa stal ãlovekom, Boha, ktor˘ nezostáva v diaºke a v cudzine, ale prichádza
tak blízko k nám, Ïe sa sám stáva
dieÈaÈom, ãlovekom.
de je? Vtedaj‰ia otázka sa prelína
cez celé dejiny ºudstva. My, dne‰ní
kresÈania, sme svetu dlÏní odpoveì.
V‰etci sme navzájom odkázaní na seba, lebo nik nemôÏe sám kráãaÈ po
svojej ceste s Kristom a Bohom, ale na
cestu viery a povolania treba ísÈ vo
veºkom spoloãenstve.

K

Kde prevaÏujú siete nenávisti, násilia, zla, kde prevaÏujú siete ãisto hospodárskej globalizácie, tam je o to potrebnej‰ia sieÈ („Internet!“) modlitby,
spásy a pokoja, sieÈ, ktorú spletá Cirkev, spojená so v‰etk˘mi kresÈanmi
a v‰etk˘mi ºuìmi dobrej vôle, ktorí sú
v náboÏensk˘ch spoloãenstvách a niekedy aj mimo nich na ceste k Najvy‰‰iemu, Bohu.
BoÏia hviezda e‰te nezhasla, JEHO
hviezda Ïiari aj dnes a JEHO môÏu aj
dnes nájsÈ tí, ão sa vydajú na cestu
a prichádzajú, aby JEHO hºadali, nachádzali a klaÀali sa mu, JEMU, Kristovi, Bohu, ktor˘ sa stal ãlovekom uprostred nás.
A hviezda? Patrí k práve narodenému pravému Ïidovskému kráºovi. Zasa
to vyjadrujú mudrci presne: „Videli
sme vychádzaÈ jeho hviezdu.“ Ukazuje
na Krista, patrí ku Kristovi tá hviezda,
jeho matka Mária. Mária, jeho matka,
na‰a hviezda ranná, ktorá ukazuje na
Krista.
Ku Kristovi vÏdy prislúcha hviezda –
aj na nebi ná‰ho Ïivota. A to je pre nás
v‰etk˘ch Mária!
25
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SVIATOK POV¯·ENIA SV. K
Páter Gabriel Mioã, OFM

Rozhovor s pátrom Gabrielom Mioãom 11. 9. 2009 na KriÏevci v MedÏugorí
Páter Gabriel Mioã je kÀazom Hercegovinskej franti‰kánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie. Toho ãasu je farárom v ·uici, blízko Tomislavgradu. Páter Gabriel prichádza uÏ 32 rokov pravidelne na KriÏevac na slávnosÈ Pov˘‰enia sv. kríÏa. Je jedn˘m z iniciátorov slávnosti
Pov˘‰enia sv. kríÏa, ktorá sa koná v dne‰nej podobe od roku 1973. Zjaveniami Matky BoÏej v MedÏugorí 1981 získala slávnosÈ Pov˘‰enia sv.
kríÏa e‰te väã‰í v˘znam. SlávnosÈ sa roz‰írila, na sv. om‰i sa teraz
zúãastÀujú pútnici z celého sveta, ktorí radi prichádzajú do MedÏugoria na túto slávnosÈ. Toho roku sa na nej zúãastnilo vy‰e 50 000 veriacich a v‰etci pútnici mohli zaÏiÈ v prekrásnom prostredí prav˘ v˘znam
tejto slávnosti tu v MedÏugorí. Slávnostnú om‰u slúÏil páter Branimir
Musa, gvardián klá‰tora ·iroki Brijeg. Koncelebrovalo 61 kÀazov.
Po sv. om‰i na KriÏevci sme mali príleÏitosÈ hovoriÈ s pátrom Gabrielom Mioãom o slávnosti Pov˘‰enia sv. kríÏa, aj o tom, ako sa konala kedysi.
26
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V. KRÍÎA V MEDÎUGORÍ 2005

Páter Branimir Musa, OFM
Páter Gabriel, prichádzate uÏ 32
rokov na vrch KriÏevac. Mohli by
ste nám povedaÈ nieão o v˘zname
tejto slávnosti Pov˘‰enia sv. kríÏa tu na KriÏevci?
MnoÏstvo veriacich z celého sveta,
ktoré sme tu dnes videli, nemoÏno
porovnávaÈ s rokom 1973. V tom roku
sme zaãínali sláviÈ túto slávnosÈ t˘mto spôsobom a v tomto ãase, to znamená – v prvú nedeºu po Narodení
Panny Márie. Bol som farárom v âitluku a zosnul˘ páter Radovan Petroviã
bol farárom tu v MedÏugorí. Na 40. v˘roãie sme chceli skrá‰liÈ slávnosÈ na
KriÏevci. Pri príleÏitosti tohto 40. v˘roãia (1933 – 1973) sme chceli, aby toto

v˘roãie oslávili aj samotné rodiny,
ktoré spolubudovali tento kríÏ. V ãase
pred rokom 1973 sme sa schádzavali
tu pri kríÏi a po nedeliach sme tu
slávili sv. om‰u. Bolo tu iba niekoºko
málo rodín a ºudí, ktorí boli bezprostredne spojení s budovaním tohto
kríÏa. Ostatní medÏugorskí farníci neprichádzali sem hore na sv. om‰u.
Preto sme chceli, páter Radovan a ja,
usporiadaÈ tento deÀ slávnostnej‰ie,
a tak sme pri príleÏitosti 40. v˘roãia
pozvali v‰etk˘ch obyvateºov z MedÏugoria a zo susedn˘ch obcí. Rok
1973 bol teda prv˘m rokom, keì slávnosÈ dostala takú podobu, ako sa koná dnes. Vtedy sa tu zhromaÏdilo 300
veriacich a oslávili sme spoloãne
27
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40. v˘roãie vybudovania kríÏa na vrchu KriÏevac.
MôÏete nám povedaÈ, ako to ìalej pokraãovalo so slávením Pov˘‰enia sv. kríÏa?
KaÏd˘ ìal‰í rok bolo Pov˘‰enie sv.
kríÏa veºkou slávnosÈou. Ja som na
Pov˘‰enie sv. kríÏa vynechal v ãitluckej farnosti om‰u, ktorú sme mávali
o 11. h, aby ho aj farníci z âitluku
mohli sláviÈ s nami. Potom som bol
ako farár preloÏen˘ z âitluku do Bukovice. E‰te sa dobre pamätám, Ïe pred
zaãatím zjavení Matky BoÏej b˘valo tu
v MedÏugorí vy‰e 5000 ºudí. Poãet veriacich sa stále zväã‰oval a púÈ smerujúca sem, bola spojená s obetou,
ktorú ºudia priná‰ali ako prípravu na
túto slávnosÈ. To bolo znamením, Ïe
tu vychádza z kríÏa veºká sila. MedÏugorie bolo uÏ vtedy – pred zjaveniami
Matky BoÏej – pútnick˘m miestom.
Získal KriÏevac hneì po zjaveniach Matky BoÏej e‰te väã‰í v˘znam, a t˘m aj slávenie sviatku
Pov˘‰enia sv. kríÏa?
V kaÏdom prípade získali v‰etky
miesta v MedÏugorí zjaveniami Matky
BoÏej v roku 1981 e‰te väã‰í v˘znam.
Keì som v roku 1981 pri‰iel na om‰u
sem na KriÏevac, bolo tu toºko veriacich, Ïe v porovnaní s minul˘mi rokmi
sa nedali ani zrátaÈ. Pre nás to bolo
tieÏ veºké znamenie, ktoré nám ukázalo, ão v‰etko tu v budúcnosti bude.
Odvtedy sme aj my kÀazi mali viac
problémov, keì sa konala táto slávnosÈ. Také zhromaÏdenie toºkého poãtu veriacich z celého sveta tu v Me28

dÏugorí bolo vtedaj‰ej komunistickej
moci iste t⁄Àom v oku. Poãas om‰e
ãasto prelietavali vrtuºníkmi, takÏe
sme pre hluk vrtuºníkov niã nemohli
poãuÈ. To robievali niekoºko rokov.
No videli, Ïe ºud sa nedal ru‰iÈ a spieval hlasnej‰ie, aÏ t˘m prehlu‰il zvuk
vrtuºníkov. Myslím si, Ïe to bolo v roku 1983 alebo 1984, keì prestali slávnostnú om‰u ru‰iÈ.
Také veci a problémy sme mali
v prv˘ch rokoch zjavení, najmä keì
pátra Jozu a in˘ch zatkli. Av‰ak slávnosÈ na KriÏevci bola rok ão rok väã‰ia a nik tomu nemohol zabrániÈ.
K˘m tu stojíme, nemôÏeme sa
ani len pohnúÈ, lebo prichádza
toºko ºudí, aby sa modlili, a chceli
by sa dotknúÈ kríÏa. Svedãí nám
o tom, ak˘ dôleÏit˘ je tento betónov˘ kríÏ?
Áno, tento kríÏ sa stal veºk˘m znamením, stal sa relikviou, z ktorej prúdi
veºa milostí. ªud, ktor˘ sem pri‰iel, to
vie, a preto by sa chcel aspoÀ trochu
dotknúÈ kríÏa, lebo si uvedomuje, koºké milosti z neho prúdia, lebo tu bolo
vysloven˘ch veºa rozliãn˘ch sºubov,
ako aj prednesené modlitby a obety.
Nie je ºahké vyjsÈ na tento vrch, najmä pre t˘ch, ão prichádzajú naboso
po púti dlhej niekoºko sto kilometrov.
To sú veºké obete a kvôli t˘mto obetiam prúdia aj veºké milosti. Zaujímavé je najmä to, Ïe sme tu nielen my
Chorváti, ale je tu zastúpen˘ cel˘
svet: ãierni, bieli a Ïltí, mnohé národy
a mnohé náboÏenstvá.
Len sa pozrite tu na tieto rozliãné
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národnosti: âo vedia o tom, ak˘
v˘znam mal kedysi tento kríÏ? Sú tu,
lebo od zjavení Matky BoÏej v MedÏugorí sa tento kríÏ stal symbolom zjavení. Preto nemôÏeme ani zabúdaÈ na
zázraky, ktoré sa stali tu na KriÏevci.
Takisto tie prvé viditeºné znamenia,
ktoré vy‰li z tohto miesta a videlo ich
na vlastné oãi nespoãetné mnoÏstvo
obyãajn˘ch ºudí. Ten kríÏ sa stal znamením a má veºk˘ v˘znam. KriÏevac
a MedÏugorie sa stali pre nich svät˘m
miestom a sú radi, Ïe sem mohli prísÈ.
Pre mÀa samotného znamená toto
miesto veºmi veºa, ako som povedal,
chodím sem uÏ 32 rokov a cítim sa
veºmi ‰Èastn˘ a spokojn˘.
Aj posledná pieseÀ, ktorú ste
na konci spievali spolu s ºudom,
hovorí o tom, akí sú ºudia ‰Èastní
a nad‰ení.
Je radosÈ vidieÈ toºk˘ch ºudí, ão spievajú naozaj z celého srdca a chvália
Boha. Sme jednoduchí veriaci a pieseÀ je v na‰om Ïivote dôleÏitá. Najmä
pieseÀ vìakyvzdávania Bohu. Pred
poslednou vojnou som najmä ja obyãajne viedol zbor na veºké sviatky, na
v˘roãia, deÀ sv. Jakuba, patróna farnosti, Narodenie Panny Márie, Nanebovzatie Panny Márie, Zvestovanie Panny
Márie. Po kaÏd˘ raz som cítil veºkú
radosÈ, Ïe t˘mto spôsobom chválime
Boha a ìakujeme mu za v‰etko dobré, ão nám dal. Aj dnes oslavujeme
kríÏ, lebo sa stal symbolom víÈazstva
nad smrÈou. JeÏi‰ bol pov˘‰en˘ na
kríÏi, ale vstal z m⁄tvych a premohol
smrÈ. To je proces, ktor˘ my veriaci
musíme prijaÈ, lebo kaÏd˘ z nás, ãi

chce alebo nie, má svoj vlastn˘ kríÏ,
za ktor˘ by mal Bohu ìakovaÈ Bohu,
Ïe mu ho vôbec dal. Lebo skrze kríÏ
dosiahneme nov˘ Ïivot, zm⁄tvychvstanie. Ten kríÏ nie je iba kusom betónu, kusom dreva, ale znamením,
ktoré nám predkladá pred oãi utrpenie a ÈaÏkosti; preto sa oplatí poloÏiÈ
Ïivot, tak ako to urobil sám JeÏi‰.
T˘m pre nás zaslúÏil nové nebo, novú
vlasÈ.
(Rozhovor viedol vd)
29
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Modlitbové stretnutie s Jelenou Vasiljovou – Valentovou 17. júna 2005 v Innsbrucku

„TrpezlivosÈ
rastie zo stretnutia
s Bohom!“
To bola podstatná v˘poveì Jeleny Vasiljovej k téme „Buìte apo‰tolmi pokoja
a lásky vo svojich rodinách a vo svete“ (posolstvo z 25. júna 2005), ão sa zrejme myslelo tak, Ïe aj trpezlivosÈ koniec koncov veºmi prispieva k pokoju. Toto
stretnutie s Jelenou Vasiljovou sa konalo vo Wiltenskej bazilike v Innsbrucku
v rámci bohosluÏby za pokoj, ktorú slávil prof. DDr. P. Andreas Resch, známy
ako vedúci veºkého prieskumu medÏugorsk˘ch vizionárov. Jeho kázeÀ sa zaãala hlavn˘m posolstvom medÏugorskej Matky BoÏej, ktoré dala na tretí deÀ zjavení Mariji Pavloviãovej: „Pokoj musí zavládnuÈ medzi Bohom a ºuìmi a medzi
ºuìmi.“ Aj v jeho slovách ako u Jeleny Vasiljovej sa javí stretnutie s Bohom
v ºudskom Ïivote ako to podstatné. „Bez Boha niet pokoja,“ a „...niet alternatívy ku kresÈanskému vnútornému Ïivotu,“ to boli okrem iného jasné slová pátra
Andreasa Rescha.
Samotn˘ Jelenin Ïivot sa zdá byÈ preÏiaren˘ Bohom. Chcela by si svoj Ïivot
usporiadaÈ podºa BoÏej lásky. Toto krátke interview s Àou, ktoré viedla Mária
Elfrieda Langová – Pertlová, nám poskytuje o tom ist˘ obraz.

Jelena, dnes si tu ako matka so
svojou rodinou a poskytla si osobitnú radu, zlatú radu. Povedala
si: „TrpezlivosÈ rastie zo stretnutia s Bohom.“ To je skvelá rada!
Vidím, Ïe Boh má plán pre kaÏdého
jedného z nás. Len ho musíme poãúvaÈ; a myslím si, Ïe ako rodiãia musíme dovoliÈ Bohu, aby viedol na‰e deti
skrze nás. Keì chceme uskutoãÀovaÈ
pre deti na‰e vlastné plány, stávame
sa netrpezliv˘mi. Boh má svoju vlastnú cestu pre kaÏdého ãloveka. Mys30

lím si, Ïe by sme sa sami mali daÈ do
sluÏieb tohto plánu! Musíme slúÏiÈ,
slúÏiÈ jeho plánu.
Hovorí‰ o stretnutí s Bohom
a o trpezlivosti! Ako zakú‰a‰ ty
stretnutie s Bohom vo svojom Ïivote?
Myslím, Ïe zakú‰am stretnutie s Bohom v modlitbe a v istej situácii.
S Bohom sa nemoÏno stretnúÈ mimo
Ïivota. Modlitba priná‰a svetlo do situácie a pre situáciu!
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jem sa predstaviÈ si vÏdy
nanovo, ako je Boh s nami, lebo to je pre mÀa
model pre rodiãovstvo.
Ak som v‰etko robila
nesprávne, e‰te môÏem
vÏdy k nemu utekaÈ – nie
iba ísÈ, ale utekaÈ – presne tak si to myslím o Bohu a presne tak by som
aj chcela, aby mysleli
a cítili na‰e deti o nás rodiãoch!
Hriech ostáva hriechom, treba ho ako tak˘
pomenovaÈ. Hriech je
preru‰ením komunikácie.
Kde niet lásky, tam je
hriech! Kde panuje sebectvo, tam niet lásky!
Myslím si, Ïe musíme
znovu vytvoriÈ komunikáciu s Bohom, a to tak
r˘chlo, ako je len moÏné.

To je celkom klasická odpoveì;
keì poznáme Jelenu, tak si vieme predstaviÈ, Ïeby táto v˘poveì
mohla prísÈ iba od Jeleny: „Svetlo do situácie“. Ako si teraz Ïije‰,
Jelena? E‰te nie si dlho vydatá
a má‰ uÏ dve malé deti. Ako sa
vysporadúva‰ so svojou novou Ïivotnou situáciou?
Uvedomujem si, Ïe MILOVAË a DÁVAË, to je jediná spravodlivosÈ pre Ïivot. V mojom Ïivote je MILOSRDENSTVO jedinou spravodlivosÈou. Usilu-

Myslí‰, Ïe Èa vedie
Matka BoÏia?
Nemyslím, Ïe by mi zakaÏd˘m doslova hovorila, ão mám robiÈ, ale
som si istá, Ïe ma vedie
Duch Svät˘. Rozhodne
v to veºmi dúfam!
Akú radu nám môÏe‰ daÈ v t˘chto stiesnen˘ch ãasoch?
JeÏi‰ hovorí: „Moje jarmo je lahodné a bremeno ºahké“ (Mt 11, 30).
Myslím, Ïe je Ïivot ºah‰í, keì ìakujeme za kríÏ, a dokonca sa snaÏíme
objaÈ ho.
Iste dobrá, no neºahká rada. ëakujeme ti, Jelena! Îeláme tebe
i tvojej rodine v‰etko dobré!
31
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My‰lienky
k posolstvu z 25. októbra 2005 od Dr. Johannesa Gamperla

MÁRIA JE PRE NÁS BOÎÍM DAROM
„Milé deti, verte, modlite sa a milujte a Boh vám bude nablízku. Daruje vám v‰etky
svoje milosti, ktoré od neho Ïiadate. Som darom pre vás, pretoÏe mi Boh dovoºuje zo
dÀa na deÀ byÈ s vami a milovaÈ kaÏdého z vás nesmiernou láskou. Preto, milé deti,
v modlitbe a v pokore otvorte svoje srdcia a buìte svedkami mojej prítomnosti. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“

ëakujeme ti,
Matka BoÏia, ty
na‰a nebeská
Matka, za toto posolstvo podané
s toºkou láskou!
Keì sme vnímali tvoje slová,
bol som práve
so skupinou pútnikov v MedÏugorí. V‰etci sme
tam hlboko precítili tvoju lásku, ako
keby sme bol zahalení oblakom jemného svetla, ktor˘ nás zaplavil bezpeãnosÈou a nekoneãnou láskou.
ëakujeme ti zo srdca, BoÏe, Ïe posiela‰ Máriu k nám na tento svet, aby
nám priná‰ala tvoju nesmiernu a nepochopiteºnú lásku. Veì nás miluje tvojou láskou a chcela by nás priviesÈ
k tebe, do tvojho Srdca. Na Máriin príhovor daruj nám milosÈ, aby sme sa
stali svedkami tvojej a jej prítomnosti
na tejto zemi.
VERIË, MODLIË SA, MILOVAË
„Milé deti, verte, modlite sa a milujte,
a Boh vám bude nablízku. Daruje vám
v‰etky svoje milosti, ktoré od neho Ïiadate.“ Pravá viera v Boha premieÀa Ïivot ãloveka. Aká sila vychádza z hlbokej viery! Mária bola takáto hlboko veriaca poãas celého svojho Ïivota. Od
32

poãatia JeÏi‰a aÏ po smrÈ jej Syna na
kríÏi! Od nej sa môÏeme uãiÈ veriÈ.
UÏ na zaãiatku zjavení v MedÏugorí
Matka BoÏia povedala vizionárom.
„KÀazi nech veºmi pevne veria a nech
posilÀujú ºud vo viere!“ A neskôr: „ªud
nech sa modlí a pevne verí!“
Aj JeÏi‰ kedysi vyz˘val svojich poslucháãov, aby verili: „Naplnil sa ãas
a priblíÏilo sa BoÏie kráºovstvo. Kajajte
sa a verte evanjeliu“ (Mk, 1, 15). List
Hebrejom nám kladie pred oãi veºk˘ch
muÏov, ako Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, MojÏi‰ atì. O nich sa hovorí: „Viera je základom toho, v ão dúfame, dôkazom toho, ão nevidíme“ (Hebr 11, 1).
Aj od tisícov svät˘ch muÏov a Ïien cirkevn˘ch dejín sa môÏeme uãiÈ, ão znamená veriÈ. Nebuìme závislí od svetsk˘ch vecí, budujme iba na JeÏi‰ovi,
pôvodcovi a zav⁄‰iteºovi viery.
K viere patrí modlitba. Spája ma s Bohom, s JeÏi‰om, s Máriou, s mojím anjelom stráÏcom a so svät˘mi. Modlime
sa srdcom, modlime sa ãasto a radi!
Ba cel˘ ná‰ Ïivot má byÈ modlitbou
a chválou Trojjediného Boha! „Modlitba vÈahuje veºkého Boha do ná‰ho
malého srdca. Vyná‰a hladnú du‰u nahor k Bohu, k Ïivému prameÀu, a spája
dvoch milujúcich sa: Boha a du‰u!“
(Porov. sv. Gertrúda, + 1302).
Pravá viera a hlboká modlitba nevyh-
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nutne vedú k láske. Lebo Boh je láska.
VeriÈ a dôverovaÈ môÏem len tomu, kto
ma miluje a ktorého ja milujem! A Boh
ma miluje nekoneãne, miluje ma nadov‰etko. No i ja by som ho chcel nadov‰etko milovaÈ. Veì láska k Bohu
a láska k blíÏnemu sú tie najdôleÏitej‰ie a najväã‰ie prikázania. Keì veríme, modlíme sa a milujeme, bude nám
Boh blízko, ba bude b˘vaÈ aj na‰om
srdci. Potom ho smieme prosiÈ o v‰etky milosti, ktoré potrebujeme. Boh sa
nedá vo veºkorysosti prekonaÈ!
MATKA BOÎIA JE DAROM PRE
NÁS
„Som darom pre vás, pretoÏe mi Boh
dovoºuje zo dÀa na deÀ byÈ s vami
a milovaÈ kaÏdého z vás nesmiernou
láskou.“
JeÏi‰ dal z kríÏa svoju matku aj nám
za Matku. Za to nedokáÏeme Pánovi
nikdy dosÈ ìakovaÈ! Ona sa stará
o kaÏdého z nás s nesmiernou láskou.
My nevieme pochopiÈ, ão to znamená.
UÏ 24 rokov prichádza k nám deÀ ão
deÀ. Prihovára sa nám prostredníctvom vizionárov a dáva nám posolstvá,
aby sme sa v t˘chto ÈaÏk˘ch a zosvet‰ten˘ch ãasoch nauãili ÏiÈ s Bohom
a s Àou. Najlep‰ie sa nám to podarí,
keì sa Matke BoÏej celkom zasvätíme
a toto zasvätenie budeme preÏívaÈ,
ako nás uãil svät˘ ªudovít. „Matka BoÏia, akí sme ti za to vìaãní! Radi budeme ÏiÈ podºa tvojich posolstiev
a uskutoãÀovaÈ ich:“
Aj in˘m smieme a máme ohlasovaÈ
túto lásku svojím slovom, ale predov‰etk˘m svojím Ïivotom. ªudia musia
pocítiÈ, Ïe sme poznaãení BoÏou láskou a láskou na‰ej nebeskej Matky.

OTVORIË SI SRDCIA V MODLITBE
A POKORE
„Preto, milé deti, v modlitbe a v pokore otvorte svoje srdcia a buìte svedkami mojej prítomnosti. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Na‰e srdce má byÈ úplne otvorené
pre Boha a nebo. Veì Mária nás chce
priviesÈ do neba. Preto má modlitba
najväã‰í v˘znam. Modlitba je láskypln˘, ale aj úpenliv˘ rozmach ná‰ho srdca k Bohu.
Sv. Terézia z Lisieux to vyjadrila takto:
„Hovorím Bohu jednoducho to, ão mu
povedaÈ chcem, bez prikrá‰ºovania
slov, a on mi vÏdy rozumie... Pre mÀa
je modlitba rozlet srdca, jednoduch˘
pohºad k nebesiam, vìaãné a láskyplné zvolanie; slovom, je to ãosi veºkého, nadprirodzeného, ão mi roz‰iruje
du‰u a zjednocuje ma s JeÏi‰om.“
Aj pokora otvára na‰e srdce. ByÈ pokorn˘, to znamená, Ïe vieme, Ïe sme
stvorenia, znamená, byÈ pripraven˘
navzájom si slúÏiÈ, no znamená aj –
neporovnávaÈ sa. Lebo pred Bohom je
kaÏd˘ dôleÏit˘ a vzácny, bez ohºadu
na to, ak˘ úrad vykonáva. Ako si asi
Mária otvorila srdce, keì povedala:
„Velebí moja du‰a Pána a môj duch
jasá v Bohu, mojom spasiteºovi, lebo
zhliadol na poníÏenosÈ svojej sluÏobnice...“ (Lk 1, 46 – 48). JeÏi‰ sám i‰iel
cestou pokory a sluÏby aÏ na smrÈ na
kríÏi.
Keì veríme, modlíme sa, milujeme
Boha a ºudí a sme z celého srdca pokorní, stávame sa prav˘mi svedkami
prítomnosti Boha a Matky BoÏej na
tomto svete!
Ó Mária, na‰a milá Matka, pomáhaj
nám pritom!
33
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Posolstvá z 25. v mesiaci
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!“
25. októbra 2005 – „Milé deti, verte, modlite sa a milujte a Boh vám
bude nablízku. Daruje vám v‰etky svoje milosti, ktoré od neho Ïiadate.
Som darom pre vás, pretoÏe mi Boh dovoºuje zo dÀa na deÀ byÈ s vami
a milovaÈ kaÏdého z vás nesmiernou láskou. Preto, milé deti, v modlitbe
a v pokore otvorte svoje srdcia a buìte svedkami mojej prítomnosti.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. novembra 2005 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam modlite sa,
modlite sa, modlite sa, k˘m sa vám modlitba nestane Ïivotom. Milé deti, v tomto ãase sa osobitn˘m spôsobom modlím pred Bohom, aby vám
daroval dar viery. Len vo viere objavíte radosÈ z daru Ïivota, ktor˘ vám
Boh daroval. Va‰e srdce bude s radosÈou myslieÈ na veãnosÈ. Som s vami a milujem vás neÏnou láskou. 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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