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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Som vám
blízko
svojou
láskou
a prihováram sa pred
mojím
Synom
za kaÏdého
z vás.
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Marija Pavloviãová – Lunettiová poãas zjavenia v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

MILOSŤ

Čas milosti je veľký!
„Som vám blízko svojou láskou a prihováram sa pred mojím Synom za
každého z vás.“
Tieto nádherné slová sú z posolstva Matky Božej z 25. januára 2006.
Blíži sa 25. výročie zjavení Matky Božej. Tento jav ovplyvnil životy miliónov ľudí na celom svete a dal nový impulz pre intenzívnejšie prežívanie viery. Medžugorie možno spoznať prostredníctvom literatúry, rozprávania
pútnikov, avšak prežiť sa dá len na samotnom mieste.
Kto navštívil Medžugorie viackrát, môže potvrdiť, že každý pobyt prežil
iným spôsobom ako si naplánoval. Matka Božia si volá svoje deti. V jedinečnej atmosfére tohto miesta Mária „vychováva“ svojimi materinskými rukami ako milovať jej Syna. Prvé kroky po obrátení bývajú veľmi dramatické.
Páter Petar Ljubičič opísal príbehy dvoch ľudí z rôznych kontinentov, ktorých sa dotkla Božia láska.
Sme radi, že aj my môžeme prispievať k šíreniu medžugorského posolstva.
Ďakujeme za to Vám, Vašej štedrosti a príspevkom, ktoré nám posielate.
V minulom roku ste nám len formou 2% príspevku z Vašich daní poslali
príspevok 24093,- Sk. Túto možnosť máte aj v tomto roku. Stačí, ak do tlačiva pre 2% príspevok pre daňový úrad napíšete naše údaje:
názov: Mariánske centrum Medžugorie
adresa: Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 17053994
právna forma: občianske združenie.
Svojimi príspevkami umožňujete našu činnosť. Ďakujeme Vám!

V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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RadosÈ

V Máriinej
Nov˘m rokom sme vstúpili do roku
jubilejn˘ch osláv, ktoré poznaãia cel˘
rok, a to aj medÏugorskú farnosÈ,
v‰etk˘ch, ão sem prichádzajú, ba aj
medÏugorsk˘ch pútnikov z celého sveta. Je veºa dôvodov, pre ktoré môÏeme, smieme a musíme oslavovaÈ, aby
sme nemuseli svoju vìaãnosÈ, svoje
vìakyvzdanie skr˘vaÈ, ani svoj postoj,
ale ani záväzky, sºuby a slávnostné
sºuby, ktoré sme v na‰om Ïivote dali
Matke BoÏej – v súvislosti so v‰etk˘m
t˘m, ão sa stalo v Katolíckej cirkvi od
sviatku Jána Krstiteºa v roku 1981 na
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javisku tohto sveta, keì z vrchu Crnica zaÏiarilo svetlo ako blesk.
Pre‰lo celé ‰tvrÈstoroãie – jedna celá generácia a jedno celé obdobie –
odkedy sme v‰etci spolu boli svedkami biblick˘ch scén medzi nami. Pred
na‰imi oãami oÏívajú biblické scény
a zdruÏujú sa do spoloãného znamenia BoÏieho volania. Vidíme, ako sa
dejiny opakujú, ako Boh snuje svoju
ãervenú niÈ aj vtedy, keì si myslíme,
Ïe je od nás ìaleko, Ïe nás zanechal
v hmle zabudnutia. Ná‰ Boh je blíz-
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RadosÈ

‰kole
Páter Tomislav Pervan

kym Bohom, ktor˘ pôsobí v dejinách.
Pred nami sa odohrávali a e‰te vÏdy
odohrávajú obrazy z Máriinho a JeÏi‰ovho Ïivota, ktoré majú základ v udalostiach z MedÏugoria – Bijakovíã. Nachádzame tu Máriu a dieÈa, hviezdy
a hºadaãov Boha, vedcov a pochybovaãov, postavy ·avlov a Pavlov, svät˘ch ako Augustín a Franti‰ek, mnoh˘ch obráten˘ch, nespoãetn˘ch pútnikov zo v‰etk˘ch strán sveta, hºadajúcich a nachádzajúcich, v darovaní,
sebadarovaní, sebaodovzdaní sa JeÏi‰ovi a Márii.

Pred ‰tvrÈstoroãím prekvapujúca –
my vravíme nebeská – sila vyradila
medÏugorskú farnosÈ z obvyklého kolobehu a postavila ju do centra Ïivota
viery a udalostí v Katolíckej cirkvi.
Spoãiatku by nikto ani len nedokázal
tu‰iÈ tak˘ v˘voj, tak˘ rozlet a také roz‰írenie. To nás privádza k záveru, Ïe
je to dielo samotnej BoÏej Prozreteºnosti. UÏ v prv˘ch dÀoch mali vizionári z Bijakovíã zjavenie Matky s dieÈaÈom. DrÏala ho na rukách, prikyvovala
nám a núkala nám ho. Tak ako to robila v chráme, keì si ho vzal Simeon,
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RadosÈ
objal ho a ìakoval Bohu za tú milosÈ
a za ten dar, Ïe bude môcÈ zomrieÈ
v pokoji...
Svetlo, ktoré zaÏiarilo z vrchu Crnica, roz‰írilo sa na v‰etky strany. Nespoãetn˘m ºuìom ukazovalo cestu.
Najprv ho objavili jednoduchí pastieri
– práve tak, ako za ãias JeÏi‰ovho narodenia v Betleheme, potom milióny
pútnikov a hºadaãov Boha, ktorí – potom, ão ich zastihla tá zvesÈ – prúdili
sem z celého sveta: Pri‰li sme, aby
sme sa mu poklonili a obdarovali ho;
aby sme mu dali v‰etko – seba
sam˘ch a svoje vlastné srdce. A stále
sa ºudia vracali a vracajú po nov˘ch
a in˘ch cestách do vlasti, to znaãí –
ako obrátení a dojatí, obnovení, ktorí
sa vydali na nové Ïivotné cesty, do
‰Èastnej budúcnosti, s JeÏi‰om, ktorého na‰li, s kráºom s⁄dc a du‰í.
Tí zaãínajúci hºadaãi a Cirkev, ktorá
sa modlí, Cirkev na kolenách, v‰etci
spoznali BoÏie znamenie: Máriu ako
hviezdu Ïivota – ako Veãernicu i Zornicu
– podºa Biblie: ªud, ktor˘ Ïil v tmách,
uvidel jasné svetlo... Tmu komunizmu, ktorá ÈaÏila národy a svetadiely
ako olovo, zrazu prelomilo Máriino
svetlo ohlasujúce svetu ráno nového
veku.
Zrazu tu bol úÏasn˘ trojuholník: Crnica – ná‰ Betlehem, KriÏevac – na‰a
Golgota a farsk˘ kostol – Veãeradlo:
Eucharistia a Turíce. A tu sa odohráva
v‰etko to, ão potrebujeme na na‰u
záchranu a pre svoje ‰Èastie. To bola
oblasÈ na‰ej záchrany, to boli poºnice
z Jericha ohlasujúce skor˘ pád bezboÏného komunizmu. âoskoro sa tak
stalo vìaka Márii!
6

Rozpomienka na prvé dni a roky –
pre niektor˘ch je to uÏ dávno za‰l˘
ãas – je aj príleÏitosÈou rozpamätaÈ sa
na to v‰etko, ão farnosÈ a cel˘ veriaci
ºud, vizionári a kÀazi museli zná‰aÈ
a vytrpieÈ, aby sa pravda o BoÏích
poÏiadavkách na tomto mieste stala
známou a aby ju uznala modliaca sa
Cirkev. V‰etko je to e‰te v mojej mysli, v mojich spomienkach, v mojom
vedomí a v mojom srdci hlboko zakorenené – ako sme po tie prvé dni a roky jednomyseºne ako jedna du‰a nasledovali to volanie a pokú‰ali sme sa
byÈ dôstojn˘mi svedkami Máriinej prítomnosti na tomto mieste.
Práve na Nov˘ rok nám pápeÏ Benedikt XVI. predstavil Máriu ako vzor. Poz˘va v‰etk˘ch do jej ‰koly. Prv˘ deÀ
roka nesie peãaÈ Îeny, Panny Márie.
Je tichou Pannou, ktorá chcela pochopiÈ veãné Slovo, Slovo, ktoré preb˘va v Bohu. Mária zachováva v‰etky
slová prichádzajúce od Boha vo svojom srdci a skladá ich do prekrásnej
mozaiky. V jej ‰kole sa aj my musíme
nauãiÈ zastaviÈ sa a byÈ pozorn˘mi
a poslu‰n˘mi uãeníkmi Pána. S jej materskou pomocou by sme sa chceli
zaviazaÈ k prijatej práci v Pánovej dielni pokoja t˘m, Ïe budeme nasledovaÈ
Krista, tvorcu pokoja. Nasledovaním
Máriinho príkladu by sme sa chceli
vÏdy nechaÈ viesÈ v˘luãne JeÏi‰om
Kristom, ktor˘ je ten ist˘ – vãera, dnes
a naveky. Toto sú pápeÏove Ïelania
a to by mal byÈ aj ná‰ program: Aby
sa Slovo, posolstvo, stalo aj v na‰om
Ïivote telom, aby sme sa s t˘m, ão
hlásame, aj stotoÏnili.
Preto sa musíme pred tvárou toho
tajomstva, ktorého sme svedkami,
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RadosÈ

Svetlo, ktoré zaÏiarilo z vrchu Crnica, roz‰írilo
sa na v‰etky strany. Nespoãetn˘m ºuìom ukazovalo cestu. Najprv ho objavili jednoduchí pastieri
– práve tak, ako za ãias JeÏi‰ovho narodenia
v Betleheme, potom milióny pútnikov a hºadaãov
Boha, ktorí – potom, ão ich zastihla tá zvesÈ –
prúdili sem zo v‰etk˘ch konãín sveta: Pri‰li sme,
aby sme sa mu poklonili a obdarovali ho.
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RadosÈ
vÏdy znovu p˘taÈ: nie sme obyvateºmi
Jeruzalema ako Herodes a zákonníci
v ãase JeÏi‰ovho narodenia? Vedeli
o JeÏi‰ovi v‰etko, ale oni ho nehºadali,
nezaujímal ich, nechceli mu preukazovaÈ ani poklonu, ani úctu! Bolo by to
nebezpeãné, keby sme vedeli, kde je
v‰etko, ão sa odohráva a ão sa deje,
av‰ak nesprevádzali by sme prúdy
pútnikov. Práve my sme pozvaní ísÈ
v ãele, ísÈ pred pútnikmi s horiacou
sviecou v ruke, aby sme im ukazovali
cestu k Márii a JeÏi‰kovi. Aby sme
deÀ ão deÀ utvárali veºkú BoÏiu rodinu
a ustaviãne preÏívali tajomstva spásy.
Sama Mária nás ãasto poz˘vala, aby
sme si pripamätúvali tie prvé dni, tú hrdosÈ a to ‰Èastie napriek v‰etk˘m úzkostiam, prenasledovaniam a vyhráÏkam. Mária nás poz˘va, aby sme sa
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vrátili k prameÀu, lebo práve pri prameni je voda najãistej‰ia, najzdrav‰ia
a neskalená. Obnovme preto vo svojich
srdciach a rodinách nad‰enie t˘ch prv˘ch dní a rokov! StaÀme sa v‰etci
jednou rodinou, ktorá má vzor v rodine z Nazaretu! JeÏi‰, Mária a Jozef by
mali byÈ na‰imi najmil‰ími pútnikmi,
ktorí práve u nás nájdu svoj domov!
Skoro pri v‰etk˘ch doteraj‰ích mariánskych zjaveniach oslovovala Matka
BoÏia ºudí, ktorí dostali milosÈ vidieÈ ju
skrze silu Ducha Svätého, „moji anjeli“,
moji malí“, „moje deti“. Ona je vÏdy
starostlivou Matkou. A tento „posol“
v oslovení je iba prekladom gréckeho
slova „anjel“, lebo toto oslovenie a toto meno sa vzÈahujú na sluÏbu, ktorú
plnia v BoÏom pláne anjeli. Anjel je
vÏdy poslom, ohlasovateºom, on pri-
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RadosÈ
ná‰a radostnú zvesÈ z onoho sveta na
tento svet, z veãnosti do ãasu. To
meno je programom. To meno je osobou. A preto by sme sa zmenou mena
vedome a rozhodne chceli vybraÈ do
Máriinej ‰koly a staÈ sa jej „ohlasovateºmi“. Poslami pokoja presne tak,
ako to povedal nedávno pápeÏ Benedikt XVI. vo svojej novoroãnej kázni.
Ján Krstiteº bol JeÏi‰ov˘m hlasom
a ohlasovateºom. Mária sa zjavila na
vrchu Crnica presne vo sviatok Jána
Krstiteºa. Prorokov hlas jasného posolstva naplnil cel˘ svet. Aj JeÏi‰ bol
ohlasovateºom. Svojou osobou, svojím zjavením, svojimi slovami a skutkami, najmä v‰ak svojím mlãaním.
V‰etci sme osobitn˘m spôsobom pozvaní byÈ práve takí: ohlasovatelia
odovzdávajúci posolstvo, ktoré sa
odtiaºto ‰íri ozvenou uÏ celé ‰tvrÈstoroãie.
Ako sa môÏe staÈ posolstvo osobou? Najlep‰ím obrazom je to, ão
sme zaÏili vlani vo Veºkonoãnom t˘Ïdni a ão prená‰ali aj televízne kamery.
Obraz, ktor˘ zapôsobil na nás v‰etk˘ch a na ºudí na celom svete. Pred
nami stojí pri okne vetch˘ starec, tvár
poznaãená bolesÈou a utrpením, do‰iroka roztvorené ústa, chcel by ãosi
povedaÈ, ale nedarí sa mu to. Nemá
hlas, je to ako smrteºné chrãanie.
Pred nami bol iba obraz toho, ako sa
ºudské sily rozpadávajú tak, ako sa
stratila v‰etka tá energia zosnulého
pápeÏa Jána Pavla II., ktorou opl˘val
na zaãiatku svojho pontifikátu.
Ecce homo – Ajhºa ãlovek! V‰etci
sme boli hlboko dojatí. SnaÏíme sa
porozumieÈ, ão chcel pápeÏ povedaÈ.
No z jeho pohybov sa dalo zreteºne

ãítaÈ: Pred nami je ãlovek, ktor˘ vierohodne Ïil, ktor˘ bol rovnako siln˘, ãi
hovoril mohutn˘m hlasom, alebo keì
zmækol. âlovek, ktor˘ prepoÏiãal Ïivotu a viere dôveryhodnú tvár. Osoba je
posolstvom, osoba je ohlasovateºom,
ktor˘ sa stal ãlovekom. Práve jeho vystupovanie bolo najsilnej‰ím posolstvom – bez jediného slova. Chceli by
sme, aby sa kaÏd˘ z nás stal poslom,
zvestovateºom a svedkom toho, ão
robí Pán pre Cirkev a pre svet. Niekedy je mlãanie maliãk˘ch a pokorn˘ch
oveºa hlasitej‰ie neÏ hlasy z médií.
Preto poz˘vanie pre v‰etk˘ch, aby
boli a stávali sa toho svedkami, ão
Boh skrze Máriu tak dokonale zavr‰uje v diele novej evanjelizácie a záchrany sveta – prostredníctvom slova,
predov‰etk˘m v‰ak prostredníctvom
Ïivota. No BoÏí spôsob a jeho logika
obvykle ºudsk˘m kritériám a spôsobom myslenia protireãia. Boh si vÏdy
znovu volí mal˘ch, neskúsen˘ch, ba
aj tak˘ch, ktorí sú v oãiach tohto sveta pochabí, aby zahanbil múdrych
a namyslen˘ch. V BoÏom pláne je
kaÏd˘ dôleÏit˘, nik nie je prebytoãn˘.
Mária svojimi zjaveniami vytvorila milióny mal˘ch, oddan˘ch a milujúcich.
Na túto lásku moÏno odpovedaÈ iba
opätovanou láskou a odovzdanosÈou.
To by sme chceli aj my dosiahnuÈ cez
na‰ich nov˘ch „poslov“. Dúfame, Ïe
nás bude sprevádzaÈ nebeské poÏehnanie a va‰a podpora a povzbudenie.
Z pútnikov a ctiteºov Márie vytvára Pán
nov˘ mesiá‰sky ºud. Buìme vìaãní,
ale aj hrdí, a zapojme sa celou svojou
bytosÈou do tohto BoÏieho plánu
a plánu Matky BoÏej!
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Rozhovor
s biskupom Thomasom Msusom v novembri 2005 v MedÏugorí

âo sa deje
v MedÏugorí,
pomáha aj Cirkvi
Pozitívna skúsenosÈ z MedÏugoria povzbudzuje veriacich, aby v prostredí, v ktorom
Ïijú, svedãili o tom, ão v MedÏugorí zaÏili. Táto skúsenosÈ viery sa prejavuje v zmene Ïivota, v zmene zvyklostí a názorov. Keì potom táto skúsenosÈ natoºko zapôsobí na veriacich, Ïe vystavajú vo vlastnej obci kríÏovú cestu, kríÏ aj kostol sv. Jakuba, ktor˘ napodobÀuje medÏugorsk˘ kostol – tak toto naozaj moÏno oznaãiÈ za prav˘ „zázrak“. Tento
„zázrak“ sa odohráva v malej krajinke Malawi v juÏnej Afrike. V zemi hraniãiacej na severe s Tanzániou, na západe so Zambiou a na juhov˘chode s Mozambikom. Jej severojuÏná línia zo severu na juh je dlhá 500 km. Najväã‰iu ãasÈ v˘chodného ohraniãenia tvorí
jazero Malawi. AÏ do roku 1964 bolo Malawi britskou kolóniou. Poãas prv˘ch 30 rokov
nezávislosti tam vládol prozápadn˘ a autoritatívny predseda vlády. Od r. 1994 je zvolen˘
demokratick˘ reÏim. Z 12 miliónov obyvateºov je pribliÏne 25 % katolíkov, 40 % protestantov, 16 % moslimov a zvy‰ok sú tradicionalisti. Chudobné obyvateºstvo Ïije zväã‰a
z poºnohospodárstva. Veºk˘m problémom je vysok˘ poãet chor˘ch na AIDS.
Biskup Msusa, ná‰ partner v rozhovore, je najmlad‰ím biskupom v Malawi. Zaujímavé
je aj to, Ïe je synom hodÏu (duchovného uãiteºa). „Pre chudobu ma vychovávali a ‰kolili
misionári. Tak je môj otec moslimsk˘m duchovn˘m a ja som kÀazom Cirkvi JeÏi‰a Krista.“

Excelencia, môÏete nám opísaÈ,
ak˘ je Ïivot vo va‰ej diecéze
a v cirkvi v Malawi?
Cirkev v Malawi má pribliÏne sto
rokov. Evanjelium sa k nám dostalo
prostredníctvom misionárov z Talianska, Anglicka, Ameriky a Nemecka.
Teraz máme v‰ak mnoh˘ch kÀazov,
10

ão pochádzajú z ná‰ho ºudu. V pastoraãnej oblasti sme vyvinuli program, ktor˘ voláme „Malé cirkevné
spoloãenstvo“; veriaci si tam Ïelajú
oÏivovaÈ svoju vieru a neãakaÈ iba na
to, aby ich k nej viedli misionári alebo
kÀazi. V centre pozornosti stojí predov‰etk˘m Sväté písmo, najmä v˘-
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Thomas Msusa, biskup zo Zomby v Malavi sa zdrÏiaval v novembri 2005 v MedÏugorí. Pri‰iel s ním aj jeho predchodca emeritn˘ biskup Allan Changwera, ako aj Remi Joseph Gustave Saint-Marie, biskup diecézy Dedza.

mena my‰lienok medzi veriacimi vychádzajúcich z BoÏieho slova. Slovo
BoÏie dobre prijímajú a Ïije v rodinách. Inou dôleÏitou skutoãnosÈou
pre na‰u Cirkev je uctievanie Preblahoslavenej Panny Márie. Misionári
uÏ svojho ãasu zdôrazÀovali, aké
dôleÏité je modliÈ sa ruÏenec. Preto
nás neprekvapuje, Ïe sa u nás zhromaÏìujú rodiny a modlia sa ruÏenec.
Je to podobné ako v MedÏugorí, kde
nás Matka BoÏia volá modliÈ sa ruÏenec.
Ak˘ je vzÈah medzi spoloãenstvami veriacich vo va‰ej krajine
a ako vyzerá sociálna ‰truktúra
spoloãnosti?
Pred desiatimi rokmi vládla e‰te
v Malawi jediná politická strana s diktátorom na ãele. Vtedy nesmel nikto
vládu kritizovaÈ. Roku 1992 sa biskupi tajne stretli a skoncipovali kritick˘

list. To bola dôleÏitá udalosÈ, lebo
obsah listu bol revoluãn˘, keìÏe kritizoval vládu. Tajn˘mi cestami sa list
dostal do v‰etk˘ch diecéz a farností
v krajine s prosbou, aby ho kÀazi pri
nedeºn˘ch om‰iach preãítali. Tento
list povzbudil nielen katolíkov, ale aj
protestantov a moslimov. To bol zaãiatok demokracie v Malawi. Potom
o dva roky sa v demokratick˘ch
voºbách zvolil demokratick˘ prezident, ktor˘ bol moslim. Prv˘ch päÈ
rokov jeho vlády bolo v‰etko veºmi
dobré a on stále hovoril vìaãne o Katolíckej cirkvi a vÏdy v˘slovne zdôrazÀoval, Ïe za svoje zvolenie vìaãí
katolíkom. Po ìal‰ích piatich rokoch
bol znovu zvolen˘ za prezidenta, no
pri tomto mandáte sa postupne ukazovala jeho pravá tvár. Pripustil
korupciu, vy‰‰ie miesta obsadil moslimami a narobil veºa zlého. Cirkev ho
zaãala kritizovaÈ a on sa obrátil proti
11
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Pokoj
Cirkvi. Chcel byÈ zvolen˘ za prezidenta po tretí raz, ale katolícka cirkev
spolu so v‰etk˘mi ostatn˘mi spoloãenstvami zabránila jeho znovuzvoleniu. Nepodarilo sa mu to, av‰ak
navrhol za svojho nástupcu katolíka,
ktor˘ sa potom so svojím predchodcom dostal do sporu. Moslimovia nato povedali, Ïe v Malawi vládne katolícka cirkev, a tak sa zaãali rozchádzaÈ názory medzi moslimami
a katolíkmi. Nov˘ prezident je síce
katolík, ale nemá podporu parlamentu. Preto moslimovia chcú, aby teraj‰í
prezident odstúpil. Hlavn˘m problémom tejto krajiny je v‰ak panujúci
hlad. Obyvatelia Ïijú zväã‰a z poºnohospodárstva. V posledn˘ch rokoch
tu bolo veºké sucho, takÏe hlad a bie-

12

da boli e‰te väã‰ie. Ankety dokazujú,
Ïe ‰tyri a pol milióna ºudí zápasí
s hladom a ak vláda proti tomu niã
nepodnikne, je otázne, ãi títo ºudia
preÏijú. In˘m problémom je veºk˘
poãet chor˘ch na AIDS. Veºmi veºa
ich pomrelo a mnohí sú opustení
a ponechaní v biede. Tretím problémom sú moslimovia, ktorí majú podporu islamsk˘ch ‰tátov, a t˘m aj
veºké zdroje peÀazí. Skupujú a rozdeºujú obyvateºom potraviny, ale pod
podmienkou, Ïe prestúpia na moslimskú vieru. Islamské krajiny platia
a poskytujú ‰tipendiá pre ‰koly, ale
pod tou istou podmienkou: treba prijaÈ moslimskú vieru. MládeÏ, Ïiaº, prijíma túto podmienku v nádeji na lep‰í
Ïivot.
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Pokoj
Je zaujímavé, Ïe aj vy, otec biskup, ste mohli prísÈ do MedÏugoria iba vìaka dobroãinnej podpore. Okrem toho je to va‰a prvá
náv‰teva v MedÏugorí. Ako preÏívate toto miesto?
UÏ dávno som o MedÏugorí poãul
a o Àom ãítal, e‰te keì som bol v seminári. Môj rektor mal v úmysle poslaÈ ma do MedÏugoria, ale nenaskytla sa nijaká moÏnosÈ. Nedávno som
spoznal istú paniu, ktorá je v Malawi
na ãele hnutia „Pokoj Medjugorje“.
P˘tala sa ma, ãi by som chcel cestovaÈ do MedÏugoria. Prijal som jej ponuku. Mojím Ïelaním bolo modliÈ sa
tu. Od svojho príchodu do MedÏugoria som nad‰en˘, lebo tu vidím
pútnikov zo v‰etk˘ch konãín sveta,

ktorí sa tu zjednocujú v modlitbe.
Som nad‰en˘ tou zboÏnosÈou, lebo
vidím, Ïe ºudia skutoãne pochopili
spoveì i prijímanie. Som tak˘ udiven˘, Ïe nenachádzam slov, aby som
opísal, ão cítim. To v‰etko vzbudzuje
vo mne otázku: Preão je MedÏugrie
tak ìaleko od Malawi? Lebo my by
sme potrebovali také mocné miesto,
a môj národ nemá nijakú príleÏitosÈ
prísÈ do MedÏugoria. K˘m som nad
t˘mto prem˘‰ºal, dostal som odpoveì. A tá znie: ja musím ‰íriÈ medÏugorské posolstvo. ëal‰ím záÏitkom je, Ïe som mohol spoznaÈ ºudí,
ão sem prichádzajú. âítal som o tejto
skúsenosti v knihách, teraz som ju
v‰ak zaÏil osobne. Cítil som to aj
v mojej skupine, v ktorej sú e‰te ìal‰í

13
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Pokoj
traja biskupi. Sme v tom jednotní, Ïe
toto je BoÏí dar. V Àom nám Boh hovorí: musíte byÈ apo‰tolmi.
Vo va‰ej krajine sa realizuje zaujímav˘ projekt. Hovoríme o vystavaní svätyne v Malawi, ktorá je
podobná ako v MedÏugorí. Preão
a odkiaº prichádza táto my‰lienka?
To v‰etko sa zaãalo v zdruÏení
„Centrum pokoja“ v Malawi a v jeho
vedení t˘m, Ïe ustaviãne hovorili
o tomto duchovnom mieste. Zodpovedalo to Ïelaniu, aby ºudia v Malawi
mali daão podobné ako MedÏugorie.
Potom pri‰lo pozvanie z Veºkej Británie. Ohlásil sa bohat˘ obchodník,
ktor˘ chcel tento projekt realizovaÈ
vo svojej vlasti. Hºadal podobné okolie ako je v MedÏugorí, ale nijaké nena‰iel. Potom sa p˘tal, ãi by sa na‰lo
v Malawi podobné miesto, ako je MedÏugorie, lebo uvaÏoval o tom, Ïe by
poskytol prostriedky na vybudovanie
takého miesta. TakÏe nám bolo jasné,
Ïe si Matka BoÏia Ïelá, aby mala také
miesto v na‰ej krajine. Vyp˘tali sme si
teda povolenie od ná‰ho arcibiskupa.
Dovolil nám to, lebo má k MedÏugoriu kladn˘ vzÈah.
MôÏete nám povedaÈ, ako pokroãili práce na tejto svätyni?
KríÏova cesta a kríÏ na na‰om kopci, ktor˘ sa poná‰a na KriÏevac,
sú uÏ vybudované. Takisto i základy
pre kostol, ktor˘ sa buduje podºa
medÏugorského vzoru. Darca je tu
s nami v MedÏugorí ako pútnik
a chce naìalej pomáhaÈ pri na‰ej
v˘stavbe.
14

NuÏ MedÏugorie nie je iba onou
viditeºnou ãasÈou, MedÏugorie vyÏaruje zvlá‰tneho ducha. Ako ho
chcete preniesÈ do svojej krajiny?
Vybudovaním takého strediska by
sa na‰a duchovnosÈ e‰te väã‰mi prehæbila. Tu som sa presvedãil, ak˘
mocn˘ je ten duch. Verím, Ïe budeme
vedieÈ túto skúsenosÈ preniesÈ do
Malawi. ªuìom spôsobuje ÈaÏkosti
to, ako budú vedieÈ vná‰aÈ BoÏie slovo do Ïivota.
V˘stavba takého strediska by ºuìom pomohla prehæbiÈ si vieru a nájsÈ
tak cestu naspäÈ k Bohu. Katolíci
v na‰ej krajine Ïijú roztrúsene na rôznych miestach, a sú tak vystavení
mnoh˘m poku‰eniam. Také stredisko
by pomohlo, aby sa väã‰mi zjednotili.
Vy hovoríte o MedÏugorí s mimoriadnym citom. Ako sa vám javí MedÏugorie z hºadiska postoja
v‰eobecnej Cirkvi?
Cirkev bude posledná, ktorá vysloví
úradné uznanie MedÏugoria. âo je
v‰ak dôleÏité, to je skúsenosÈ, ktorú
veriaci v MedÏugorí získavajú. No ja
vidím pozitívny postoj Cirkvi v tom,
Ïe veriacim nezakazuje prichádzaÈ
sem. Ba dovoºuje ºuìom, aby do MedÏugoria chodili.
MoÏno povedaÈ, Ïe Cirkev neoficiálne uÏ MedÏugorie pochopila, ale
na oficiálne uznanie si e‰te budeme
musieÈ chvíºu poãkaÈ. Ustaviãne mám
pred sebou slová anjela, ktoré povedal Márii, aby sa nebála. ªudia potrebujú nádej a vieru. Pred t˘m v‰etk˘m
musíme najprv prosiÈ o obrátenie
a prijaÈ posolstvá Matky BoÏej, lebo
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to, ão sa deje tu v MedÏugorí, pomáha aj Cirkvi v napredovaní. Nemyslím
si, Ïeby Cirkev niekedy odmietala, Ïe
sa ºudia kajajú, preto verím, Ïe Cirkev
jedného dÀa MedÏugorie uzná.
Pán biskup, ako sa pozeráte na
posolstvá, ktoré nám dáva Matka
BoÏia ako Kráºovná pokoja?
Keì som pri‰iel do MedÏugoria
a poãul som, ako jeden z vizionárov
hovoril o posolstvách Matky BoÏej,
priãom tam zahrnul pôst, modlitbu,
obrátenie, Eucharistiu a spoveì, veºmi som sa zadivil, lebo sú to tie isté
slová, ktoré Matka BoÏia povedala
v Lurdoch a vo Fatime. Tieto posolstvá nachádzame vo Svätom písme.
Potrebujeme totiÏ skutoãne nieko-

ho, kto nám pripomenie, ako musíme
ÏiÈ. Matka BoÏia nám pripomína posolstvá, ktoré nám jej Syn povedal uÏ
dávno predt˘m. Nevidím v posolstvách niã nové, ale vidím, Ïe Matka
BoÏia tie posolstvá ustaviãne obnovuje. To je znamenie, Ïe musíme svoju vieru prijímaÈ váÏne.
Aké posolstvo by ste nám na
konci ná‰ho rozhovoru chceli poskytnúÈ?
Chcel by som sa poìakovaÈ farníkom za pohostinstvo a prívetivosÈ, lebo aj v tom som cítil, Ïe je tu Matka
BoÏia prítomná.. Modlite sa za kÀazov, aby rástli vo viere a aby cez Máriu nachádzali cestu k JeÏi‰ovi.
(Rozhovor viedol Dragan Soldo.)
15
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Rozhovor
s pátrom Ljubom Kurtoviãom 5. januára 2006 v MedÏugorí

MedÏugorie
je
BoÏí dar
Páter Ljubo Kurtoviã sa narodil 7. 1. 1969 v Mostare. Vyrastal v Drinovci,
kde aj ukonãil základnú ‰kolu. Strednú ‰kolu nav‰tevoval v Grude.
K franti‰kánom vstúpil roku 1989 v Humci. Teologické ‰túdiá absolvoval
v Záhrebe a v Bologni. Roku 1995 ho biskup Kapellari vysvätil za diakona
a 13. 7. 1996 ho biskup Weber vysvätil za kÀaza. ·tyri roky pôsobil ako
kaplán v Humci. Od augusta 2000 pôsobí v MedÏugorí. Ako trinásÈroãn˘
v roku 1982 sa prv˘ raz stretol s MedÏugorím. Páter Ljubo nám poskytol
tento rozhovor.
Páter Ljubo, porozprávajte nám,
aká bola va‰a cesta ku kÀazstvu?
Cestu ku kÀazstvu som objavoval
postupne. Moja cesta nebola taká
ako u mnoh˘ch, ão vstúpia do seminára, potom do noviciátu, potom na
‰túdium teológie a napokon sú vysvätení. Ako sa u nás hovorí, ja som
neskoro povolan˘, to znamená, Ïe
som skonãil strednú ‰kolu a aÏ potom
som pocítil volanie ku kÀazstvu. UÏ
na strednej ‰kole som cítil – po púÈach do MedÏugoria – v sebe povolanie. Bolo to skôr duchovné zobúdzanie, ktoré sa vo mne rodilo, keì som
pri‰iel do MedÏugoria ako jednodu16

ch˘ pútnik.. Keì som toto volanie pocítil, zaãal som sa viac modlievaÈ
a cez modlitbu som cítil, Ïe sa mám
odovzdaÈ do BoÏích rúk, aby ma mohol viesÈ. Tak som Ïil v ovzdu‰í preniknutom duchovnom a modlitbou
a cítil som milosÈ Matky BoÏej e‰te
väã‰mi. Podnietila ma k prem˘‰ºaniu
o kÀazstve. Doteraz rád myslievam na
tie chvíle svojho Ïivota a viem, Ïe mi
vtedy veºmi ÈaÏko padlo, keì som
pomyslel, Ïe by som jedného dÀa mohol byÈ kÀazom. Cítil som sa vtedy
pred Bohom nehodn˘ tohto povolania
a zodpovednosti. Vtedy som o povolaní nevedel e‰te niã, ale ãasom rástlo
toto povolanie vo mne ãoraz väã‰mi.
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Svedectvo
Poãas tohto uvaÏovania som skonãil
strednú ‰kolu v Grude. Po strednej
‰kole som zloÏil prijímacie skú‰ky na
strojníckej fakulte v Mostare v domnienke, Ïe budem tento odbor ‰tudovaÈ. Medziãasom som musel narukovaÈ. Po vojenskej sluÏbe som zmenil názor, lebo sa mi to ‰túdium zdalo
dlhé, trvalo by ‰tyri aÏ päÈ rokov, a ja
som naÀ nemal peniaze. Tak som si
po vojenãine na‰iel prácu v Záhrebe
a pracoval som pri opravách elektriãkov˘ch tratí. Keì som si na‰iel
v Záhrebe robotu, myslel som si, Ïe
sa upokojím a budem ÏiÈ ako v‰etci
ostatní ºudia. Ale vo mne bolo ãosi
iné. Cítil som, Ïe ma priÈahuje nieão
iné, ale nevedel som, ão to bolo. Cítil
som sa ãoraz nespokojnej‰í. Cítil som
stále väã‰iu túÏbu po duchovn˘ch veciach. Chodil som kaÏd˘ deÀ na sv.
om‰u, modlil som sa ruÏenec a v tejto
duchovnej atmosfére som zachytil BoÏí hlas. Pracoval som iba dva – tri mesiace v traÈovom servise a pri v‰etkom
tom hºadaní som spoznal, Ïe ma Boh
volá. Kde? Kam? âo? Mal som veºa
otvoren˘ch otázok bez odpovede.
Bolo tisíc dôvodov nenasledovaÈ to
volanie. Tento boj trval vo mne niekoºko mesiacov. Potom som za‰iel za
ist˘m kÀazom seminára v záhrebskej
kapitule, aby som sa s ním porozprával. Radil mi, aby som sa vrátil do
Hercegoviny a pohovoril si so svojím
domácim kÀazom. To som aj urobil.
Po rozhovore s farárom Dobroslavom
Begiãom na fare v Drinovci sme sa
zhodli, Ïe napí‰e list provinciálovi a Ïe
urobím to, ão provinciál navrhne. A to
znamenalo: ak ma prijme, budem kÀazom, lebo som predpokladal, Ïe to
potom bude urãite BoÏia vôºa. Ak ma
v‰ak neprijme, bude to znamenaÈ, Ïe

to bola iba moja my‰lienka. Keì som
sa vrátil do Záhrebu na svoje pracovisko, zasa ma pochytili pochybnosti, ãi to, ão som urobil, bolo dobré,
alebo nie. Prem˘‰ºal som o v‰etkom,
ão som urobil, a uvaÏoval som, ãi to
nebola iba moja my‰lienka. Ba zaãal
som sa za to modliÈ, aby moju ÏiadosÈ odmietli a aby i‰lo v‰etko po
starom ako predt˘m. A teda aby som
pokraãoval v práci a Ïil ako ostatní.
O 15 dní som dostal list od farára, Ïe
ma prijali a Ïe mám skonãiÈ prácu
v Záhrebe a mám sa hlásiÈ u provinciála. Bol som veºmi rozru‰en˘, lebo
som nevedel, ão v‰etko ma ãaká, keì
sa stanem kÀazom. Pamätám sa, Ïe
som si myslel, Ïe ma Pán Boh „zaskoãil“, lebo som túto odpoveì neoãakával od provinciála, ktor˘ ma predt˘m ani nevidel, ani niã o mne nevedel
a myslel si, Ïe som bol povolan˘ za
kÀaza. Dnes, po svojich kÀazsk˘ch
skúsenostiach, ktoré mám, som Bohu
vìaãn˘, Ïe sa to v‰etko odohralo,
najmä v‰ak za krízu, v ktorej som sa
nachádzal. Lebo som bol na kriÏovatke, a nevedel som, ktorou cestou sa
mám pustiÈ. Teraz viem, Ïe na tej kriÏovatke bol vtedy so mnou Boh a Ïe
mi ukázal cestu, ktorou mám ísÈ.
Keì som súhlasil s povolaním, pri‰iel
som do Mostaru a päÈ mesiacov som
bol v postuláte. Po postuláte som bol
prijat˘ do noviciátu, pritom som bol
jeden rok v Humci. Potom som ‰tudoval teológiu: prvé tri roky v Záhrebe
a potom e‰te tri roky v Bologni. Po
‰túdiu som ‰iel do Rakúska, do Frohnleitenu, kde ma biskup Kapellari vysvätil za diakona a r. 1996 (tieÏ vo
Frohnleitene) ma biskup Weber vysvätil za kÀaza. Po kÀazskej vysviacke ma provinciál pridelil za kaplána
17
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do Humca, kde som úãinkoval ‰tyri
roky, do augusta 2000.
Mali ste trinásÈ rokov, keì ste
po prv˘ raz pri‰li ako pútnik do
MedÏugoria. V roku 2000 ste sem
potom pri‰li ako kÀaz. âo to pre
vás znamenalo prísÈ do MedÏugoria ako kÀaz?
Bolo to pre mÀa zaujímavé, Ïe som
bol pridelen˘ na svoje druhé sluÏobné
miesto do MedÏugoria. Pamätám sa,
Ïe keì som bol pri prvej náv‰teve MedÏugoria ako trinásÈroãn˘, mal som
akúsi osobnú úvahu. Viem, Ïe uÏ vtedy som sa veºa a vrúcne modlieval.
Tieto city, ktoré boli vo mne uÏ vtedy,
sú zaujímavé, ale ja som si ich neuvedomoval. Teraz to vidím v‰etko inak,
z inej perspektívy. AÏ teraz, keì sa na
to pozerám za dne‰n˘ch okolností,
uvedomujem si, Ïe to bola neviditeºná
20

ruka Matky BoÏej a Boha, ktorí v‰etko
usmerÀovali a viedli ma po tejto ceste, ktorá sa e‰te neskonãila. Pokraãuje a má svoj cieº, ktor˘ mám dosiahnuÈ. MôÏem povedaÈ, Ïe ma Matka
BoÏia uÏ vtedy viedla po svojej ceste,
hoci som tomu nerozumel. To sa dialo
v mojom vnútri a ja som si nemohol
byÈ ist˘, lebo nebolo nijak˘ch prav˘ch
konkrétnych znakov. VÏdy som si
myslel, Ïe sú to iba momentálne Ïelania, a nie je to niã trvalé, ão by malo
ostaÈ navÏdy. My v svojom Ïivote,
v celom tomto tajomstve povolania
vÏdy hºadáme, takÏe sa vÏdy môÏeme
a musíme p˘taÈ, ãi to, ão robíme, je
správne, a ãi sme skutoãne povolaní
na túto cestu. To znamená, Ïe my ºudia ako obmedzené bytosti nikdy úplne nechápeme a nevieme rozoznaÈ,
ão Boh skutoãne od nás chce. Ale ten
pocit, Ïe to prichádza od Boha, Ïe to

medjug 80 vnutro

22.3.2006

11:16

Stránka 21

Svedectvo
on nás volá, je predsa len veºk˘m
znamením a staãí na to, aby sme urobili to, ão urobiÈ máme, lebo si to on
Ïelá. To v‰etko zahaºuje tajomn˘ závoj, ale súãasne je to jedin˘ argument
a základ, na ktorom by sme mali budovaÈ v‰etko ostatné.
Páter Ljubo, dostávali ste po
smrti pátra Slavka pravidelne posolstvá od vizionárky Marije? Kedy to bolo a preão práve vy?
Keì som pri‰iel do MedÏugoria, vedel som, Ïe pátra Slavka mali z farnosti preloÏiÈ. Vedel som, Ïe to bolo
preÀho veºmi ÈaÏké. Skôr neÏ opustil
farnosÈ, rozprával sa s vizionárkou
Marijou, ktorá sa ho p˘tala, kto sa má
naìalej staraÈ o posolstvá, keì tu on
uÏ nebude. Páter spomenul náhodou
moje meno a povedal Mariji Pavloviãovej, Ïe to mám robiÈ ja. Marija ma
vtedy nepoznala, ani ja som ju nepoznal. Iba som vedel, Ïe ona je tá vizionárka, ão dostáva kaÏd˘ mesiac posolstvo. O krátky ãas, 24. novembra
2000, páter Slavko zomrel a hneì deÀ
nato sa zjavila Matka BoÏia Mariji
a dala jej posolstvo.
Páter Livio z rádia Mária poslal farárovi pátrovi Ivanovi Sesarovi fax, Ïe
má to posolstvo niekto prebraÈ, a farár mi potom povedal: „Páter Ljubo,
preber ty to posolstvo a postaraj sa
oÀ. Lebo páter Slavko tu uÏ nie je, teraz to má byÈ tvoja úloha.“
Vizionárka Marija dostáva posolstvo vÏdy 25. dÀa v mesiaci a vy
máte s Àou veºa kontaktov. Ako
vnímate Mariju ako vizionárku?
Marija je veºmi jednoduchá osoba,
má peknú, prirodzenú povahu. Je

otvorená a ochotná hovoriÈ so v‰etk˘mi bez ohºadu na to, kedy ju niekto
poprosí o rozhovor. Uvedomuje si, Ïe
je tu pre t˘ch, ão ju potrebujú. Marija
je aj starostlivá matka, ktorá sa veºmi
stará o svoju rodinu. Nie je to pre Àu
ºahké, veì má ‰tyri deti, ale aj túto
materinskú úlohu si plní úspe‰ne. Je
veºmi otvorená a niet u nej nijakej pretvárky. V‰etko, ão robí, koná z veºkej
lásky k Matke BoÏej a k Bohu, v ktorého pevne verí. Verí, Ïe bola povolaná pre úlohu vizionárky a matky. Za
cel˘ch t˘ch minul˘ch 25 rokov robila
v‰etko veºmi trpezlivo. MôÏete si
predstaviÈ, koºko ºudí vyhºadalo jej
dom a koºko pútnikov, kÀazov a biskupov nachádzalo u nej radu. To
v‰etko sú veºké veci, a my vieme, Ïe
nemá nijaké zvlá‰tne ‰kolské vzdelanie, ale Ïe sa e‰te stále uãí v tejto jedinej ‰kole, a to v ‰kole Matky BoÏej,
v ‰kole Máriinej. To isté moÏno povedaÈ aj o ostatn˘ch vizionároch a ja si
myslím, Ïe oni sami si to neuvedomujú, lebo aj oni sú tak ako my jednoduché bytosti.
Ako sa vám javí úloha, na ktorú
vás Matka BoÏia povolala?
Ako som práve povedal: vizionári sú
jednoduchí ºudia, a my nemôÏeme od
nich oãakávaÈ veºkolepé veci. Zaiste
nie je ºahké pre nich, ktor˘ch Matka
BoÏia kaÏd˘ deÀ vedie, byÈ v inej sfére a potom sa zasa vracaÈ do reality
v‰edného dÀa. Ani na zaãiatku, ani
neskôr to nebolo pre t˘chto ºudí ºahké, aby to, ão povedali, aj prijali. Tak
ako sú oni povolaní, som povolan˘ aj
ja aj v‰etci ostatní. A ako sa Matka
BoÏia obracia na nich, tak sa obracia
aj na mÀa a na kaÏdého z nás. Aj oni
ako vizionári si zachovávajú slobodu,
21
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ale aj osobnú zainteresovanosÈ. Ako
veºmi budú odpovedaÈ na v˘zvu Matky BoÏej, to bude závisieÈ aj od nich.
Musíme si uvedomiÈ, Ïe vizionári nie
sú Ïijúci svätci na tejto zemi, ale jednoduchí ºudia, ktorí majú tieÏ chyby
a ktorí sa snaÏia ísÈ po ceste svätosti.
Pútnici ãasto od nich Ïiadajú nieão,
ão im oni nemôÏu daÈ, lebo nespôsobujú nijaké zázraky, ani uzdravenia,
ale sú jednoduch˘mi svedkami toho,
ão videli a poãuli. Po v‰etky tie minulé
roky to iste dosvedãovali a ja im za to
ìakujem, Ïe sa usilujú splniÈ úlohu, ku
ktorej ich Matka BoÏia poz˘va.
V tomto roku bude 25 rokov od
zaãiatku zjavení. âo pre vás znamená t˘ch 25 rokov prítomnosti
Matky BoÏej?
22

Keì sa pozeráme ºudsk˘m zrakom,
je ãas 25 rokov vekom zrelého mladého ãloveka. Je to ãas zrelosti, plnosti,
v ktorom ãlovek robí konkrétne Ïivotné rozhodnutia. Je to ãas, keì ãlovek
vstupuje do manÏelského vzÈahu
a vyberá si povolanie. DvadsaÈpäÈ rokov to je aj v˘znaãn˘ moment, ktor˘
ºudia z rozliãn˘ch dôvodov oslavujú.
Keì sa pozeráme na 25 rokov zjavení
Matky BoÏej v MedÏugorí, môÏeme
z toho pre seba vyvodiÈ veºké pouãenie. Tieto roky nám veºa povedia o trpezlivosti Matky BoÏej, o jej láske
a vytrvalosti. To je pre nás dozaista
veºk˘ dar. V t˘ch minul˘ch rokoch povedala, Ïe príde aj ãas, keì uÏ nebude u nás. Preto ãasto zdôrazÀuje, Ïe
toto je ãas milosti, a to znamená, Ïe
musíme chápaÈ tento ãas, keì je
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u nás a zjavuje sa, ako veºk˘ dar a milostiv˘ ãas, v ktorom prúdia mimoriadne milosti. Povedala tieÏ, Ïe bude
u nás tak dlho, k˘m jej to V‰emohúci
dovolí. Nevedeli sme, kedy sa Matka
BoÏia zjaví, a práve tak málo vieme,
kedy zjavenia prestanú. To v‰etko je
v BoÏích rukách a ja myslím, Ïe nemáme byÈ zvedaví, ako dlho zjavenia
potrvajú, ale máme veriÈ a prijímaÈ
zjavenia plní dôvery.
âo by ste nám e‰te chceli povedaÈ na záver ná‰ho rozhovoru?
Pútnikom vÏdy hovorím, Ïe MedÏugorie je darom, ktor˘ sme si nezaslúÏili, ktor˘ nám v‰ak Boh a Matka
BoÏia ponúkajú. V jednom posolstve
Matka BoÏia povedala: „Milé deti!

Rada by som bola, keby toto miesto
nebolo iba miestom modlitby, ale aj
miestom stretávania sa s⁄dc, a preto
si Ïelám, aby Srdce JeÏi‰ovo a moje
i va‰e srdcia boli jedin˘m srdcom
lásky a pokoja.“ T˘m Matka BoÏia
zdôraznila, Ïe by sa rada väã‰mi
primkla k srdciam ºudí neÏ k samotnému tomu miestu, na ktorom sa nachádzame. Lebo ona a Boh potrebujú konkrétne miesto v ºuìoch,
a t˘m miestom je ºudské srdce. Preto
je MedÏugorie iba prostriedkom
a miestom, kde sa môÏu ºudské srdcia lep‰ie zblíÏiÈ. Preto MedÏugorie
nie je ani súkromn˘m majetkom vizionárov, ani nás kÀazov, ale nezaslúÏen˘m BoÏím darom, ktor˘ sa ponúka v‰etk˘m, ão si to Ïelajú.
Matka BoÏia si vyvolila MedÏugorie
a bolo to jej slobodné rozhodnutie
a jej vôºa. Preão, to nevieme a netreba nám o tom diskutovaÈ, dôleÏité je
iba to, aby sme pochopili a prijali, Ïe
je teraz ãas milosti, keì sa Boh prostredníctvom Matky BoÏej mimoriadnym spôsobom ponúka. Keì pútnici
z MedÏugoria odchádzajú, tak zdôrazÀujeme najmä: nenechávajte Matku BoÏiu tu, ale zoberte si ju do svojich domovov, tak ako apo‰tol Ján zobral Matku svojho Pána k sebe, do
svojho domu. Ak budeme nasledovaÈ
príklad sv. apo‰tola Jána a zoberieme
si z medÏugorskej púte Matku BoÏiu
so sebou do svojho domu, spoznáme
pravú príãinu, preão sme i‰li do MedÏugoria.

(Rozhovor viedol vd)
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Roãné
zjavenie
vizionárovi
Jakovovi
âolovi
25. 12. 2005
v MedÏugorí
akov je jedn˘m zo ‰iestich medÏugorsk˘ch vizionárov. Keì sa
zaãali zjavenia, bol najmlad‰í z vizionárov. Matka BoÏia sa mu podobne
ako Mariji Pavloviãovej prv˘krát zjavila v druh˘ deÀ zjavení. Od tohto
druhého dÀa 25. 6. 1981 si vyvolila
Matka BoÏia ‰esÈ vizionárov aÏ do
dne‰ného dÀa. Zo ‰iestich vizionárov majú uÏ len Marija, Ivan a Vicka
kaÏdodenné zjavenia, k˘m Mirjana,
Ivanka a Jakov len raz roãne.

J

ri poslednom dennom zjavení
12. septembra 1998, keì bol Jakov v Miami, zverila mu Matka BoÏia desiate tajomstvo a povedala
mu, Ïe sa mu bude aÏ do konca Ïivota zjavovaÈ len raz roãne, a to

P
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vÏdy na sviatok Narodenia Pána
25. decembra. Odvtedy máva Jakov
pravidelne tieto roãné zjavenia tak,
ako mu to prisºúbila Matka BoÏia.
Zjavenia sa konali vÏdy v jeho dome.
12. 2005 sa uskutoãnilo
ôsme zjavenie, ktoré mal
Jakov v spoloãenstve „Oáza pokoja“ v MedÏugorí. Pred zjavením
sa zhromaÏdili mnohí priatelia a pútnici v kaplnke Oázy pokoja v MedÏugorí a zaãali sa modliÈ ruÏenec.
Zjavenie sa zaãalo o 14, 45 h a trvalo 7 minút. Podobne ako pri predo‰l˘ch zjaveniach aj teraz dostal
Jakov posolstvo:

25.
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„Drahé deti! Dnes s Ježišom v náručí osobitne vás pozývam na obrátenie. Milé deti, počas celého tohto obdobia,
ktoré mi Boh dovolil byť s vami, neustále som vás pozývala na obrátenie. Mnohé vaše srdcia ostali zatvorené.
Milé deti, Ježiš je pokoj, láska, radosť, a preto sa rozhodnite pre Ježiša. Začnite sa modliť. Proste ho o dar obrátenia. Milé deti, len s Ježišom môžete mať pokoj, radosť
a srdce naplnené láskou. Milé deti, ľúbim vás. Som vaša
matka a dávam vám svoje materinské požehnanie.“
o zjavení sme mali príleÏitosÈ
krátko sa s Jakovom o zjavení
porozprávaÈ. Povedal nám toto:
ko kaÏd˘ rok som sa na stretnutie s Matkou BoÏou dlho osobitn˘m spôsobom pripravoval. MoÏno
povedaÈ, Ïe príprava trvala cel˘ rok,
neohraniãovala sa len na obdobie
pred zjavením. Je mi veºmi ÈaÏko,
keì si pomyslím, Ïe môÏem vidieÈ
Matku BoÏiu len raz roãne, pretoÏe
kaÏdé stretnutie s Matkou BoÏou je
pre nás vizionárov veºk˘m okamihom. Pred stretnutím sa cítim veºmi
nepokojne od oãakávania, kedy to
nastane. Poãas zjavenia s Matkou
BoÏou si vÏdy spomíname na v‰etko, ão v‰etko bolo od zaãiatku zjavení, najmä v prv˘ch dÀoch. Matka
BoÏia vÏdy nieão povie, ão je pre
mÀa osobne. Stretnutie s Matkou
BoÏou nemoÏno opísaÈ ºudsk˘mi
slovami, pretoÏe nie sú Ïiadne ºudské slová, s ktor˘mi by sa dal opísaÈ tento záÏitok. To je nieão nádherné, ten pokoj, tá radosÈ a láska,
ktorá vyÏaruje z Matky BoÏej. V‰etky tieto pocity sa ma zmocnia natoºko, Ïe od radosti dokáÏem len

P
A

plakaÈ. Pri zjavení bola Matka BoÏia
veºmi pekne obleãená, mala zlaté
‰aty a bola veºmi veselá. Pri‰la
s mal˘m JeÏi‰kom v náruãí, ktor˘
bol zahalen˘ závojom a na záver
zjavenia mi dala posolstvo. To je
v krátkosti v‰etko, ão viem povedaÈ
o zjavení.
súvislosti s 25. v˘roãím zjavení
by som chcel e‰te nieão povedaÈ: my vizionári a v‰etci pútnici by
sme mali byÈ nesmierne ‰Èastní, Ïe
sa nám zjavila Matka BoÏia a Ïe poãas t˘ch predo‰l˘ch rokov zobrala
na seba túto obetu. Slovom: na‰a
jediná odpoveì na v‰etky tie roky
musí byÈ vìaka Matke BoÏej, Ïe
nám ako svojim deÈom pomáha, Ïe
nás vedie svojou ‰kolou a Ïe nám
neustále dáva posolstvá ako smerníky pre ná‰ Ïivot, aby sme ão najºah‰ie mohli prísÈ k jej Synovi. To je
jej najväã‰ie Ïelanie a ona svoj plán,
ktor˘ zaãala, urãite uskutoãní. V‰etko, ão tu v MedÏugorí koná, má svoj
zmysel a jedného dÀa aj my pochopíme, preão sa to v‰etko práve tak
uskutoãnilo.

V
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Dr. Adalbert Rebiã

25 rokov
MedÏugoria –
Jav v Cirkvi

Najväã‰ím zázrakom Matky BoÏej
v MedÏugorí je, Ïe trvá uÏ 25 rokov
a stal sa v Cirkvi udalosÈou, ktorú Cirkev uÏ nemôÏe prehliadnuÈ. MedÏugorsk˘ jav nijako nemohol byÈ dielom
jednoduchej skupinky detí. Nie je
moÏné, Ïeby toºké skúmania uznávan˘ch muÏov Cirkvi a toºké vedecké
prehliadky medÏugorsk˘ch vizionárov, ktoré vykonali lekári, psychológovia, neboli odhalili omyl, keby tu
bol nejak˘ pôsobil.
Je jednoduch‰ie a ºah‰ie uveriÈ, Ïe
sa v MedÏugorí na zaãiatku voºaão
prihodilo, ão sa dá ºudsk˘mi slovami
sotva opísaÈ. Je celkom dobre moÏné, Ïe sa na zaãiatku stalo v MedÏugorí to, ão vizionári tak presvedãivo
a statoãne dosvedãujú. „Bohu nie je
niã nemoÏné“ (Lk 1, 7).
MedÏugorsk˘ch vizionárov sa vypytovali tamoj‰í i zahraniãní vedecky
a teologicky overení odborníci – prírodovedci, lekári, psychiatri a teológovia. A pri‰li k záveru, Ïe sú v tomto
prípade vylúãené akékoºvek klamlivé
zdania alebo patologické halucinácie.
To, ão odborníci na deÈoch videli
a ão sa od nich dozvedeli, to si nijako
26

nevedeli vysvetliÈ prirodzenou cestou. V˘sledky doteraj‰ích skúmaní
medÏugorského javu sa javia tak, Ïe
medÏugorsk˘ jav prekraãuje vedu
a poukazuje na inú úroveÀ udalostí.
U v‰etk˘ch medÏugorsk˘ch vizionárov lekári kon‰tatovali, Ïe sú psychicky úplne zdraví. Pri ani jednom posudku sa nevyskytujú protichodné
tvrdenia, sú to morálne bezúhonné
osoby. Posolstvá, ktoré v mene Matky BoÏej odovzdávajú ºuìom ìalej,
sú zhodné s katolíckou náukou. Koniec koncov je to, o ãom svedãia
medÏugorskí vizionári, udalosÈ, pred
ktorou váÏny ãlovek nenachádza
slov. MoÏno ju odmietnuÈ, alebo si ju
subjektívne vyloÏiÈ. Len ten ju môÏe
vysvetliÈ, kto je na tej istej vlnovej
dæÏke ako deti v MedÏugorí, alebo
väã‰ina t˘ch, ão do MedÏugoria prichádzajú.
Tak o ão tu ide? MoÏno ide o nieão,
ão by sme mohli opísaÈ ako mystickú
udalosÈ, akú zaÏil sv. Pavol a mnohí
iní ºudia poãas cel˘ch cirkevn˘ch dejín, ako napríklad majster Eckhart,
Ján Krstiteº, Henrich Seuse, sv. Ján
od KríÏa, sv. Terézia Veºká, sv. Ignác
z Loyoly, Terézia Neumannová, ktorá
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mala kaÏd˘ piatok extatické mystické
videnia JeÏi‰ov˘ch múk, a mnohí iní.
Mystické udalosti sú moÏné u kaÏdého jedného kresÈana, aj ich opakovanie poãas dlh‰ej doby. Neprislúchajú
v‰ak iba kresÈanstvu, ale vyskytujú
sa aj v in˘ch náboÏenstvách, napríklad v Ïidovstve a v islame. Z tohto
hºadiska nie sú medÏugorskí vizionári
nijakou v˘nimkou. V kaÏdom prípade
je pre mÀa ºah‰ie predpokladaÈ, Ïe
ide v MedÏugorí o nadprirodzené
úkazy, neÏ proti tomu bojovaÈ. Keby
to, ão sa v MedÏugorí uÏ 25 rokov deje, bolo diablov˘m dielom alebo prosto mámenie, bolo by to uÏ dávno
stroskotalo, alebo upadlo do zabudnutia, alebo bolo odsunuté na okraj
cirkevného a spoloãenského Ïivota.
V cel˘ch ºudsk˘ch dejinách neboli
zjavenia e‰te nikdy tak prísne vedecky skúmané ako zjavenia v MedÏugorí. Pritom neslobodno zabúdaÈ, Ïe
v Lurdoch bola iba jedna vizionárka,
vo Fatime traja vizionári a v MedÏugori ich je ‰esÈ. S men‰ím poãtom vizionárov sa oveºa ºah‰ie manipuluje.
Ako moÏno teda vysvetliÈ „medÏugorsk˘ jav“? Ako tu moÏno niekomu
nieão vysvetºovaÈ, keì to za nijakú
cenu nechce prijaÈ, nemá pre to zmysel, alebo cíti odpor k tomu miestu
alebo voãi vizionárom ãi voãi kÀazom, ktorí tam slúÏia, alebo... Napokon ide predsa o dôveru a o vieru.
Veºa závisí od ºudí, ãi sú ochotní medÏugorsk˘ jav prijaÈ, alebo nie, ãi dokáÏu dôverovaÈ ºuìom, ktorí to, ão
z akéhosi dôvodu zaÏili, poctivo odovzdávajú ìalej, alebo ãi to z akéhokoºvek dôvodu nezávisle od skutoãností odmietajú.

Aj tu, ba práve tu to chce kritick˘
prístup, ale aj zdravú kritiku, ktorá sa
neuzatvára pred nadprirodzenom,
ktorá v‰ak predsa chce dospieÈ k nejakému v˘sledku. Väã‰ina t˘ch, ão
prichádzajú do MedÏugoria, dospela
k poznaniu, Ïe tu ide o nieão nadprirodzené, o nieão, o ãom sa treba presvedãiÈ. Pokiaº viem, doteraz sa
v MedÏugorí nevyskytli nijaké negatívne skutoãnosti, ktoré by ovplyvnili
pútnikov, aby získali od MedÏugoria
odstup. Pokiaº viem, ani jeden z vizionárov nepovedal niã takého, ão by
sa dalo povaÏovaÈ za bludársku v˘poveì. MedÏugorskí vizionári boli na
zaãiatku úkazu viac-menej, aspoÀ
v teológii, neuãení ºudia, ºudia s hlbokou neotrasiteºnou vierou, ako je tu
u ºudí z tohto okolia beÏné. V‰etky tie
poãetné posolstvá Matky BoÏej – prinajmenej tie, ktoré som ãítal – ktoré
poãas posledn˘ch rokov deti od Matky BoÏej dostali a podºa jej Ïelania
ich ostatn˘m odovzdali, sú celkom
autenticky kresÈanské a niektoré
z nich typicky katolícke (napr. domáca modlitba ruÏenca, spoveì a sv.
prijímanie). Vyz˘vaÈ ºudí, aby sa modlili, kajali, spovedali a prijímali, patrí
od prvotného kresÈanstva k jeho jadru, a najmä k jadru katolíckej viery.
Cirkev od poãiatku urobila niekoºko
krokov v posudzovaní medÏugorského javu. Uverila, vyvolala k Ïivotu komisie, urãila niekoºko smerníc a podobne, najmä na zaãiatku. Podaktorí
v Cirkvi boli od zaãiatku proti MedÏugoriu, iní ho zasa z celého srdca obhajovali. Rozpamätajme sa, ako ãasopis „Glas koncila“ a niektoré iné
cirkevné ãasopisy písali na zaãiatku
27
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pozitívne, aj niektorí biskupi, medzi
nimi (prinajmenej na zaãiatku) aj kardinál Franjo Kuhariã a arcibiskup zo
Splitu Frane Franiã. Cirkev v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine dala
urobiÈ teologické posudky (na úrovni
biskupskej konferencie a na úrovni
Mostarskej diecézy), ktoré mali za
úlohu preskúmaÈ pravosÈ zjavení
Matky BoÏej v MedÏugorí. Komisia na
úrovni biskupskej konferencie pracovala dlho a napokon uverejnila niektoré závery. Je dôleÏité zdôrazniÈ, Ïe
medÏugorsk˘ jav bol ako pútnické
miesto zhodnoten˘ pozitívne. Vysvetlenie znelo: „Nech sú uÏ pohnútky
pre poãetné zhromaÏdenia veriacich
z celého sveta v MedÏugorí akékoºvek, náboÏenské alebo rôzne iné,
oboje si vyÏadujú pozornosÈ a predov‰etk˘m pastoraãnú starostlivosÈ
diecézneho biskupa a spolu s ním aj
in˘ch biskupov, aby sa v MedÏugorí
a vo v‰etkom, ão s t˘m súvisí, uplatÀovalo zdravé uctievanie blahoslavenej Panny Márie v súlade s cirkevnou
náukou.“ Zo strany Cirkvi to bolo veºmi múdre, Ïe nezakazovala veriacim
putovaÈ do MedÏugoria. Biskupi t˘mto vyhlásením prijali MedÏugorie ako
pútnické miesto a vyhlásili, Ïe s pomocou svojich komisií budú medÏugorské udalosti naìalej sprevádzaÈ.
Záhrebsk˘ arcibiskup a predseda
biskupskej konferencie kardinál Franjo Kuhariã dokonca vyhlásil v „Glase
koncila“ z 15. augusta 1993: „My, biskupi, sme po trojroãnej práci komisie
prijali MedÏugorie ako pútnické miesto, ako svätyÀu. To znamená, Ïe nemáme niã proti tomu, keì si niekto
uctí Matku BoÏiu tak˘m spôsobom,
28

ak˘ zodpovedá cirkevnej náuke a viere... Preto to prenechávame ìal‰iemu
skúmaniu. Cirkev sa neponáhºa!“
Cirkev je skutoãne trpezlivá! Neprenáhºuje sa. Neprenáhlila sa ani pri
Lurdoch, ani pri Fatime. Je pravda, Ïe
tam pri‰lo cirkevné uznanie skôr neÏ
v MedÏugorí, a to preto, lebo ºudia
tam boli o ãosi uznanlivej‰í a chápavej‰í. Predov‰etk˘m treba vedieÈ, Ïe
pri posudzovaní zjavení je Cirkev
dnes oveºa opatrnej‰ia neÏ kedykoºvek predt˘m a Ïe dnes sú ºudia vo
v‰eobecnosti oveºa kritickej‰í neÏ
prv. Musíme si byÈ vedomí, Ïe od zaãiatku „medÏugorského javu“ pre‰lo
iba 25 rokov a Ïe v‰etci zúãastnení
(vizionári) medÏugorského javu e‰te
Ïijú a v priemere sú e‰te veºmi mladí.
Treba poãkaÈ na ìal‰í v˘voj a dozrievanie t˘chto mlad˘ch ºudí. Pokiaº
viem, doteraz sa vo „veciach viery
a mravov“ niãím nekompromitovali.
AÏ do uznania pravosti zjavení Matky BoÏej si to vyÏaduje veºa trpezlivosti, autentickú mariánsku zboÏnosÈ, modlitbu, Eucharistiu, pokánie... Veºmi veºa závisí od samotn˘ch
zúãastnen˘ch na „zjavení Matky BoÏej“ a od ich posolstiev. Ich mravná
osobnosÈ (ich prejav, vystupovanie,
v˘raz) bude hraÈ rozhodujúcu úlohu
v tomto procese. Napokon záleÏí
v‰etko od nej, od Kráºovnej pokoja
z MedÏugoria. Keby chcela, aby do‰lo aj k úradnému a oficiálnemu
uznaniu medÏugorského fenoménu,
nik tomu nebude môcÈ zabrániÈ, ani
miestny biskup, ak chce byÈ poslu‰n˘
Duchu.
K˘m Cirkev oficiálne svojím pozitív-
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nym aktom medÏugorsk˘ jav neuzná,
musíme byÈ trpezliví a poslúchaÈ
Cirkev. MedÏugorie je ako farnosÈ
právoplatn˘m, verejn˘m a oficiálnym
miestom zhromaÏìovania kresÈanov.
Keì tam prídu navy‰e aj veriaci
z in˘ch farností alebo z diecéz z celého sveta, treba ich v súvislosti s cirkevn˘m právom prijaÈ, pastoraãne sa
o nich postaraÈ, umoÏniÈ im spoveì,
slávenie om‰e, modlitbu ruÏenca,
kríÏovej cesty a ponúknuÈ v‰etko,
ão k pastoraãnej púti patrí. Viac nie
je potrebné.
Ja osobne som voãi úkazu zjavení dosÈ kritick˘, ale neodsudzujem ho. Pre mÀa osobne sú také
zjavenia moÏné. No musím pripustiÈ, Ïe sa tu nachádzame v oblasti,
ktorá sa odkláÀa od kaÏdodenného, hmatateºného, viditeºného
a konkrétneho sveta. Z hºadiska teológie rozumieme pod zjavením tie
psychické záÏitky, pri ktor˘ch vidíme neviditeºné bytosti, ktoré normálne a prirodzene nie sú nikdy viditeºné, ale nadprirodzen˘m spôsobom tak vpl˘vajú na na‰e zmysly,
Ïe ich vnímame, ako keby boli pred
nami prítomné. Fyzicky v‰ak pred
nami nie sú, niãím ich nemoÏno
zmeraÈ, nemoÏno ich fotografovaÈ
alebo ich hlas zaregistrovaÈ. MoÏnosÈ tak˘chto zjavení sa viaÏe na
kresÈanské ponímanie Boha a na
moÏnosÈ zázrakov. Boh môÏe zázraãn˘m spôsobom zasahovaÈ do
stvoreného sveta, takÏe sa neviditeºné bytosti dávajú poznaÈ ãloveku
v jeho psychosomatickej ‰truktúre.
Zjavenia sú moÏné a spadajú najãastej‰ie do kategórie mystick˘ch

záÏitkov, ktoré sú mimoriadnym BoÏím darom. PravosÈ tak˘ch zjavení
posudzuje Cirkev vÏdy podºa duchovného ovocia a podºa duchovnej
ozveny. Patria do súkromnej oblasti,
a nikoho nezaväzujú, aby v ne veril.
Prisilné zdôrazÀovanie rozliãn˘ch zjavení a posolstiev Matky BoÏej namiesto evanjelia by nebolo ani zdravé, ani normálne.
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MEDÎUGORIE – PÚTNICKÉ MIE S

Podºa v˘povedí vizionárov sa zjavuje v MedÏugorí Matka BoÏia vy‰e
24 rokov (24. 6. 1981 – 18. 2. 2006
= 9000 dní). Odvtedy sa stalo MedÏugorie prameÀom milostí a skutoãn˘ch zázrakov. Na toto milostivé
miesto, v ktorom úãinkuje Boh, prúdia milióny pútnikov z celého sveta. V‰etci tu osobitn˘m spôsobom
pociÈujú milosÈ. Mnohí na tomto
mieste na‰li vieru a zakúsili osobné obrátenie. Stá ÈaÏko chor˘ch sa
uzdravili. Vznikli tisícky modlitbov˘ch skupín. V MedÏugorí sa moÏno uãiÈ, ako sa uctieva Boh, ako
sa modlí srdcom, ako sa správne
spovedá. Veºa ºudí, ktorí sa s otvoren˘m srdcom zverili Bohu, dosiahli mnohé duchovné skúsenosti.
Dosvedãujú to aj nasledovné príklady:

30

Ako sa Steve obrátil?
Steve z Kanady rozpráva o svojej
smutnej mladosti: „V ‰trnástich rokoch som sa po prv˘ raz zoznámil
s alkoholom a drogami. Veºmi ãasto som sa ocitol na ‰ikmej ploche.
Musel som kradnúÈ, aby som získal svoju drogu. PäÈ rokov som
viedol tento nezriaden˘ Ïivot, ktor˘ sa mi stále väã‰mi hnusil. Moji
rodiãia mi ãasto rozprávali o nádhern˘ch udalostiach v MedÏugorí.
Organizovali púte do MedÏugoria
a poz˘vali ma, aby som cestoval
s nimi. Dlh˘ ãas som sa tomu vzpieral, pretoÏe som nemal záujem.
Potom som prejavil Ïelanie ísÈ do
MedÏugoria, a tak na‰a rodina vycestovala do Chorvátska.
Keì sme pri‰li do MedÏugoria,
veºmi na mÀa zapôsobila jednoduchosÈ ºudí. Jasne som cítil, Ïe sú
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E STO VZRU·UJÚCICH OBRÁTENÍ

Páter Petar Ljubiãiã

tu ºudia ‰Èastní, a tak som sa pripojil k nim. Nepoznal som nijaké
modlitby, av‰ak ãoskoro som sa
nauãil, ako sa modliÈ. Bol som prekvapen˘, keì som si uvedomil, Ïe
modlitba mi nepadne zaÈaÏko. 15.
septembra som ‰iel so skupinou
pútnikov na KriÏevac. Na kaÏdej
zastávke kríÏovej cesty sme zastali a modlili sa. V‰etko som robil
ako ostatní. Pri dvanástom zastavení som zaãal plakaÈ, neviem
z akého dôvodu. Plakal som ako
dieÈa. Zrazu som zaãul ako jeden
pútnik z na‰ej skupiny hovorí:
„Niekto z nás sa uzdravil z drog.
Boh daroval tomuto ãloveku mimoriadne obrátenie.“
Keì som zaãul tieto slová, zmocnil sa ma hlbok˘ pokoj a veºká radosÈ. Ihneì som zaãal ìakovaÈ
Bohu za jeho milosÈ. Tu, na tomto
mieste, som zaÏil svoje obrátenie,

tu zasiahol Boh do môjho Ïivota.
AÏ neskôr som si uvedomil v˘znam
tohto dvanásteho zastavenia. JeÏi‰
pri‰iel, aby zomrel za na‰e hriechy,
aby sme my mali Ïivot. JeÏi‰ skutoãne za mÀa zomrel, aby ma oslobodil od mojich hriechov. Spoznal
som, Ïe v MedÏugorí sa mi daroval
druh˘ Ïivot. Moje srdce sa otvorilo
Bohu a moja viera je ãoraz Ïiv‰ia.
V MedÏugorí som si vykonal celoÏivotnú spoveì, a potom som pocítil blízkosÈ Matky BoÏej. Cítil
som, Ïe som milovan˘. Stále väã‰mi som si uvedomoval, Ïe po mojom návrate musím sa rázne vyrovnaÈ so svojím predo‰l˘m Ïivotom.
Musím sa zriecÈ ºudí, ktorí pre
mÀa predt˘m veºa znamenali. Stratil som priateºku, pretoÏe som uÏ
nemohol ako predt˘m spolu s Àou
ÏiÈ bez toho, Ïeby som uráÏal Boha. Bol to ÈaÏk˘ úder pre mÀa.
31
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Stále jasnej‰ie som si uvedomoval,
Ïe sa musí ÏiÈ podºa BoÏích prikázaní. Mal som Ïelanie staÈ sa kÀazom. Boh svojím zázrakom zasiahol do môjho Ïivota. Chcem robiÈ
to, ão chce on, a ÏiÈ len v jeho milosti. ëakujem Bohu za to, ão pre
mÀa vykonal a e‰te urobí.“
Po troch pokusoch o samovraÏdu na‰iel Tibor zmysel Ïivota
Tibor z Prahy mal pochmúrnu
minulosÈ. Keì mal rok, jeho matku
odsúdili na dvanásÈroãné väzenie.
PretoÏe otec uÏ neÏil, musel ísÈ do
ústavu. Tu zaÏil posmech a osamotenosÈ. Keì si matka odpykala
svoj trest, Ïila spolu s alkoholikom, ktor˘ ju ãasto bíjal. Tibor opisuje svoju trpkú Ïivotnú cestu:
32

„Skúsenosti, ktoré som získal
v ústave a neskôr doma so svojou
matkou, boli hrozné. Zaãal som
nenávidieÈ ºudí. Keì ma mama vyhodila, musel som ísÈ znovu do
ústavu. Bol som psychicky chor˘
a podrezal som si Ïily. Lekárom sa
podarilo zachrániÈ ma. Druh˘krát
som zjedol 500 tabletiek, av‰ak
musel som ich vyvrátiÈ a zostal
som pri Ïivote.
Keì ma psychologiãka pre mládeÏ zavrela do miestnosti, zmocnila
sa ma panika a vrazil som si dlh˘
nôÏ do brucha. Zasa sa lekárom podarilo zachrániÈ ma, av‰ak umiestnili ma na psychiatrickú kliniku.
Ist˘ veriaci lekár ma zachránil
pred blázincom. Na základe rozhodnutia som sa dostal do poruã-
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Svedectvo
níckej starostlivosti do veriacej
rodiny. Opatrovali ma bezplatne.
Moji poruãnícki rodiãia ma dali po
katolícky pokrstiÈ. Vtedy som mal
veºa komplexov, trpel som osamelosÈou a ÈaÏk˘mi depresiami. Moji
poruãníci sa veºa za mÀa modlili.
Pozvali ma na cestu do MedÏugoria. Keì som bol tam, sedával som
zachmúren˘ a neist˘ pred kostolom. Pri‰li ku mne pútnici a poãas
na‰ich rozhovorov som bol odrazu
veºmi ‰Èastn˘ a zaÏil som hlbok˘
pokoj. Znovu som upadol do ÈaÏk˘ch depresií. Plakal som a plakal,
a pritom som Matke BoÏej veºmi
vyãítal. P˘tal som sa: „Preão ma
necháva‰ tak plakaÈ, keì si tu?“
V tom pri‰iel ku mne ist˘ páter,
poloÏil mi ruky na hlavu a poÏehnal ma. Po tomto poÏehnaní som

pocítil veºkú úºavu. Bol som ‰Èastn˘ a pocítil som skutoãnú lásku
k svojim blíÏnym.
E‰te ãosi nádherné som zaÏil na
Vrchu zjavenia. Plakal som tam
ako nikdy v Ïivote. Pomaly som sa
blíÏil k veºkému kríÏu a poloÏil som
si ruky na nohy UkriÏovaného. Zrazu som pocítil siln˘ náraz vetra,
ktor˘ poh˘bal kríÏom sem a tam.
V tejto hodine sa vo mne prebudila
túÏba staÈ sa kÀazom.
„UÏ viac netrpím osamelosÈou,
pretoÏe som na‰iel Boha a Máriu.
Rád putujem na toto milostivé
miesto, aby som sa s pln˘m odu‰evnením modlil k Bohu ako kÀaz.
Stále zreteºnej‰ie pociÈujem Ïelanie, aby som viedol ºudí k viere
v Boha.“

Nové vydanie knihy

POSOLSTVÁ
V máji vyjde nové doplnené vydanie knihy Posolstvá. Okrem mesaãn˘ch posolstiev Matky BoÏej
v MedÏugorí do marca 2006 bude roz‰írené aj
o roãné posolstvá, ktoré dostávajú vizionári Jakov
âolo, Mirjana Dragiãeviãová-Soldová a Ivanka Ivankoviãová-Elezová.
KniÏka vychádza v praktickom malom formáte
ako predo‰lé vydanie a predpokladaná v˘‰ka v˘robn˘ch nákladov je pribliÏne 100,- Sk.
KniÏku si moÏno objednaÈ prostredníctvom priloÏeného objednávkového lístka, ktor˘ za‰lite na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie
Franti‰kánska 2
811 01 Bratislava 1
alebo telefonicky na ãísle odkazovej sluÏby s mesaãn˘mi posolstvami:
02 / 52 92 72 10
alebo na internetovej adrese: www.marianskecentrum.sk
33
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. decembra 2005 – „Drahé deti! Aj dnes vám priná‰am v náruãí
malého JeÏi‰a Kráºa pokoja, aby vás poÏehnal svojím pokojom. Milé deti, dnes vás osobitne poz˘vam, aby ste boli mojimi nositeºmi pokoja
v tomto nepokojnom svete. Boh vás poÏehná. Milé deti, nezabúdajte,
som va‰a matka. V‰etk˘ch vás Ïehnám osobitn˘m poÏehnaním s mal˘m
JeÏi‰om vo svojom náruãí. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2006 – „Drahé deti! Aj dnes vás poz˘vam, aby ste boli
nositeºmi evanjelia vo svojich rodinách. Nezabúdajte, milé deti, ãítaÈ
Sväté písmo. PoloÏte ho na viditeºné miesto a dosvedãujte svojím Ïivotom, Ïe veríte a preÏívate BoÏie slovo. Som vám blízko svojou láskou
a prihováram sa pred mojím Synom za kaÏdého z vás. ëakujem vám, Ïe
ste prijali moje pozvanie!“
25. februára 2006 – „Drahé deti! V tomto milostivom pôstnom ãase
vás poz˘vam, aby ste otvorili svoje srdcia darom, ktoré vám chce Boh
daÈ. Nebuìte uzavretí, ale modlitbou a odriekaním povedzte Bohu
ÁNO a on vás naplní v hojnosti. Ako sa na jar zem otvára semenu
a prinesie stonásobnú úrodu, tak vám aj vá‰ nebesk˘ Otec dá v hojnosti. Som s vami a ºúbim vás, milé deti, 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
34
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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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