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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Milé deti,
keì sa
modlíte,
ste blízko
Bohu a on
vám dá
túÏbu po
veãnosti.
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Ivan Dragiãeviã poãas zjavenia 25. júna 2006 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

POKOJ

Skutočný pokoj dosiahnete len modlitbou!
„Milé deti, zanechajte znamenie dobroty a lásky, kdekoľvek
prechádzate, a Boh vás požehná hojnosťou svojho požehnania.“
Tieto slová Matky Božej sprostredkovala Marija Pavlovičová-Lunettiová v posolstve z 25. januára 2007. Láska a dobro sú dva znaky
svätosti a Matka Božia v Medžugorí nás vedie po ceste svätosti. „Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno,
avšak v okamihu sa pominie,“ hovorí Matka Božia v tom istom
posolstve. Našou najväčšou starosťou nemajú byť materiálne veci.
Oveľa viac máme denne obracať svoje srdcia k Bohu, ako sa kvety
otáčajú za slnkom.
Medžugorie sa pripravuje na 26. výročie zjavení. Takmer jeden
a pol milióna sv. prijímaní sa rozdalo v Medžugorí v roku 2006.
Svätú omšu slávilo 32.094 kňazov z celého sveta. Mnohí by chceli zamlčať toto miesto. Avšak Matka Božia stále pozýva pútnikov, ktorí
prichádzajú na toto milostivé miesto, aby boli v Božej blízkosti a prežili hlboký duchovný zážitok.
Veľa priestoru sme v tomto čísle venovali dôležitosti modlitby ruženca. Pripravili sme do tlače a vydali novú knižočku od P. Zavarského SJ, ktorá ponúka inšpiráciu, ako sa rozjímavo modliť ruženec.
Páter Zavarský mal hlboký vzťah k umeniu, najmä sakrálnemu.
Jeho výtvarné diela sú doslova podnetom na meditáciu. Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia ponúkame meditatívnu modlitbu
ruženca spolu s výberom jeho kresieb.
Matka Božia nás pozýva k svätosti. Dôležitým prostriedkom na
tejto ceste je modlitba ruženca. Vypočujme volanie našej Matky
a v tomto pôstnom čase prežime spolu s ňou duchovnú prípravu na
Veľkonočné sviatky.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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V MEDÎUGORÍ SA ªUDIA
OBRACAJÚ K BOHU

Pred pár rokmi, keì som bol e‰te louisiansk˘m biskupom, myslím, Ïe
to bolo v roku 1988, bol som sa na svojej prvej náv‰teve „Ad limina“
u Svätého Otca Jána Pavla II. v Ríme. So mnou pri‰li e‰te aj iní biskupi
z Louisiany a ako to Ján Pavol II. robieval, pozval nás ku sebe na obed.
Spolu s ním sme boli pri stole ôsmi. Ponúkali nám polievku. Biskup
Stanley Ott z Baton Rouge v Loiusiane, ktor˘ medziãasom uÏ zomrel,
sa op˘tal Svätého Otca: „Svät˘ Otãe, ão si myslíte o MedÏugorí?“ Svät˘
Otec ìalej jedol svoju polievku a povedal: „MedÏugorie! MedÏugorie!
MedÏugorie! V MedÏugorí sa dejú iba dobré veci. Tam sa ºudia modlia.
Chodia na spoveì. KlaÀajú sa JeÏi‰ovi v Najsvätej‰ej sviatosti. Zdá sa,
Ïe sa v MedÏugorí odohrávajú iba dobré veci.“ T˘m sa tento rozhovor
skonãil a preberali sme iné témy. Pravda, veºmi presne sa e‰te pamätám
na ‰ikovnú a opatrnú odpoveì Svätého Otca.
4
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Svedectvo Harryho
Josepha Flynna,
arcibiskupa zo St. Paul
v Minneapolise v USA

PÚË PLNA DOBRODRUÎSTIEV
V októbri 2006 som mal príleÏitosÈ
nav‰tíviÈ MedÏugorie. Jim McHale
z Connecticutu, star˘ priateº, ktoré ho
poznám uÏ päÈdesiat rokov, si uÏ
dávno Ïelal cestovaÈ do MedÏugoria.
Av‰ak jeho manÏelka nemohla z rozliãn˘ch dôvodov práve v tom ãase
cestovaÈ s ním, najmä pre prípravy na
svadbu dcéry v New Yorku.
Leteli sme z Minneapolisu do Amsterdamu, z Amsterdamu do Prahy
a z Prahy do Chorvátska. V Chorvátsku sme strávili dve noci. Potom sme

sa viezli cestou pozdæÏ jadranského
pobreÏia a cez vrchy do MedÏugoria
v Bosne a Hercegovine.
Je to priam dobrodruÏstvo dostaÈ
sa do tejto malej dedinky, ktorá sa
stala známou iba cez zjavenia, ktoré
sa tam dejú.
Mali sme to ‰Èastie, Ïe sme sa dostali do kontaktu s pani ·tefániou Perãiãovou z Minneapolisu. Pani Perãiãová bola vtedy na svojej stej púti so skupinou pútnikov z Twin Cities, z Crookstonu, z Duluthu a z in˘ch miest.
KeìÏe bola ·tefánia v MedÏugorí uÏ
tak ãasto, je u tamoj‰ích obyvateºov
v‰eobecne známa. To nám bolo veºkou pomocou a mohli sme sa lep‰ie
orientovaÈ.
5
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Cesta zo Splitu do MedÏugoria je
skutoãne prekrásna. Autostráda sa
vinie pozdæÏ pobreÏia a potom cez
vrchy. Boli aj také okamihy, ktoré sa
nám videli veºmi nebezpeãné, ale krása tohto okolia nás udivovala.
Pri‰li sme do tejto dediny jedno piatkové popoludnie. Koncom toho t˘ÏdÀa bolo v MedÏugorí 30 – 40.000 pútnikov. To na mÀa urobilo veºk˘ dojem.
Pútnici pri‰li zo v‰etk˘ch kútov sveta – z európskych krajín, z USA, z Írska, Kanady a z Filipín. Veºmi silne
boli zastúpení pútnici z Talianska.
V sobotu sme sa zavãas rána stretli
s vizionárom. Musím pripustiÈ, Ïe to,
ão povedal, bolo veºmi fundované.
Jeden z poslucháãov mu poloÏil
otázku t˘kajúcu sa prijímania do ruky.
Jeho odpoveì bola veºmi jednoznaãná a jednoduchá: „Robte to, ão vám
Cirkev dovoºuje robiÈ. Tak budete maÈ
vÏdy istotu.“
Pre mÀa bolo spovedanie v to odpoludnie od 17. do 22. hodiny veºk˘m
záÏitkom. ·tyridsaÈ‰esÈ kÀazov spovedalo v rozliãn˘ch jazykoch. UÏ to je
veºká milosÈ: ºudia sa vracajú k Bohu.
Chodil som tadiaº a pozoroval, ako
ºudia v radoch ãakali. Videl som 26
spovedníc, v ktor˘ch boli kÀazi, a ìal‰ích 20 kÀazov spovedalo na improvizovan˘ch stoliciach. Takisto to bolo
aj v nedeºu popoludní od 17. hodiny
do 20,30 h. Ja som spovedal po anglicky. Aj to bola pre mÀa veºká milosÈ
a bájeãná skúsenosÈ.
Veºk˘ dojem urobila na mÀa najmä
adoraãná kaplnka. ªudia mlãky prichádzajú a odchádzajú a modlia sa
6

k Pánovi v Eucharistii. Cel˘ priebeh
v‰edného pútneho dÀa bol pokojn˘
a usporiadan˘. Skupiny na uliciach sa
modlili ruÏenec.
V nedeºu v ãase obeda som slávil
svätú om‰u ako hlavn˘ celebrant. Kostol bol preplnen˘. Mimo kostola sa
nachádzajú na troch stranách lavice,
kde moÏno tieÏ sledovaÈ om‰u, hoci
nemoÏno niã vidieÈ. Znovu ma veºmi
dojala hlboká viera toºk˘ch ºudí.
VNÚTORNÁ TÚÎBA
Minul˘ t˘ÏdeÀ sme slávili sviatok sv.
Ignáca z Antiochie. Ignác vo svojom
liste Rimanom pí‰e: „Vo mne je Ïivá
voda, ktorá mi vnútri hovorí: ,Poì
k Otcovi.‘“ Vo v‰etk˘ch pútnikoch, ão
prichádzajú do MedÏugoria, je nieão
z tejto túÏby. Kdesi v hæbke máme
túÏbu, ktorá hovorí: „Poì k Otcovi.“
Prejavujú to svojou zboÏnosÈou,
svojou láskou k Márii, svojou láskou
k JeÏi‰ovi Kristovi. „Poì k Otcovi,“
znie vnútri v kaÏdom jednom z nás.
V pondelok dopoludnia sa na‰a púÈ
konãila. V adoraãnej kaplnke som slúÏil svätú om‰u pre skupinu pútnikov,
ktorá pri‰la so ·tefániou Perãiãovou.
Boli medzi nimi aj mnohí z arcidiecézy
St. Paul a z Minneapolisu. Jej pevná
viera a jej predsavzatie modliÈ sa za
celú diecézu sa ma silno dotkli a ob‰ÈastÀovali ma.
Napokon po tejto ceste myslievam
na slová Ján Pavla II., ktoré povedal
poãas obeda v ten deÀ v roku 1988.
„MedÏugorie! MedÏugorie! MedÏugorie! Zdá sa, Ïe sa v MedÏugorí dejú
iba dobré veci. ªudia sa obracajú
k Bohu.“
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Páter Tomislav Pervan, MedÏugorie, 2. januára 2007

Boh prekvapení…
Pre‰li jubilejné oslavy v MedÏugorí. Pre‰lo 25 rokov od dramatick˘ch
zaãiatkov, ktor˘m by vtedy nik nebol mohol predpovedaÈ takú budúcnosÈ. Je to iba o dôkaz viac, ako
v‰etko viedla nejaká neviditeºná ruka, ktorá pí‰e správne, aj keì má
ºudsky chybné Èahy písma.
Nezabudnuteºná bola rozlúãka jubilejného roka a privítanie Nového
roka 2007 v medÏgorskom kostole,
atmosféra, akú dokáÏe vytvoriÈ iba
sám Duch Svät˘. Tisíce v medÏugorskom kostole, okolo kostola,
pred veºkou obrazovkou, ako aj vo
veºkej sále a v preplnenom stane.
Zázrak modernej techniky umoÏÀuje
bezprostrednú komunikáciu medzi
v‰etk˘mi. Vy‰e 10.000 ºudí sa v MedÏugorí zhromaÏdilo v novoroãnú
noc. Niektorí ãakali celé popoludnie, aby si rezervovali miesto v lavici blízko jasliãiek, ão najbliÏ‰ie
k oltáru, iní boli v sále. V‰etci oãakávali, bdejúc v modlitbe, a s piesÀami pri poklone pred Najsvätej‰ou
sviatosÈou Nov˘ rok. Celkom netypick˘ obraz v porovnaní s t˘m, ako
ºudia oãakávajú Nov˘ rok inde, pri
hluãnej hudbe, nespútanom tanci,
so ‰ampansk˘m, mnoÏstvom alkoholu a v˘buchmi pyrotechniky. Okamih zabudnutia na svet, v ktorom
ºudia zaháÀajú podvedom˘ strach
8

a démonov zajtraj‰ka neviazan˘mi
oslavami a ohÀostrojmi.
A vÏdy znovu sa vynára otázka:
preão prichádzajú tí ºudia do MedÏugoria, ão ich sem priÈahuje, aká je to
vnútorná sila, ktorá Ïenie ºudí vybraÈ
sa práve na zaãiatok Nového roka na
púÈ, a nezávisle od toho, aké je poãasie, putovaÈ do MedÏugoria?
Odpoveì je jednoduchá, ale aj
príznaãná: ãlovek je nevylieãiteºne
bytosÈou náboÏenskou, je zameran˘ na Boha, a príchod do MedÏugoria je iba odpoveìou na volanie Boha, ktorého ãlovek pocítil v sebe,
alebo ktorého v sebe cíti ako ustaviãn˘ nepokoj. Bez Boha je ãlovek
ne‰Èastn˘. Ktosi právom povedal:
„Nik na svete by nefajãil, keby ãloveku na tomto svete nech˘balo to
najdôleÏitej‰ie.“ V podobnej závislosti – ãi uÏ od alkoholu, cigariet,
drog alebo in˘ch foriem pôÏitku, od
konzumu a nákupov – sa sústreìuje
Ïivotná túÏba. U Kafku nájdeme vetu: „Nemohol som nájsÈ potravu, ão
by mi chutila. Ver mi, keby som ju
bol na‰iel, nas˘til by som sa ako ty.
Kto sa v‰ak vo svojom Ïivote naozaj
nas˘ti pominuteºn˘m pokrmom, kto
necíti bytostn˘ hlad a smäd?“
KaÏdodenn˘ hlad a smäd sú iba
vnútorn˘m v˘razom toho, Ïe nám
ch˘ba pravá potrava. Nesmieme za-
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búdaÈ, ako sa svätí po desaÈroãia
Ïivili Eucharistiou, BoÏím chlebom.
To im naplno staãilo pre Ïivot, ktor˘
sa prelieval do veãnosti. V‰etci závislí na‰ej spoloãnosti sú iba nositeºmi symptómov celej spoloãnosti
ako takej. To platí aj o závislosti od
práce a úspechu. A to sa môÏe staÈ
nevylieãiteºnou chorobou.
Keby ºuìom v toºk˘ch poãetn˘ch
prípadoch nech˘balo to dôleÏité, nebolo by toºko závislosti. KaÏdou závislosÈou sa ãlovek pokú‰a vyplniÈ
prázdnotu vo svojom srdci, prázdnotu, ktorá kriãí po daãom vy‰‰om,
kraj‰om a lep‰om. âlovek nevydrÏí
ÏiÈ v prázdnote, viesÈ Ïivoty prázdnoty, bytostného hladu a smädu. KaÏdú
prázdnotu v Ïivote treba nieãím zaplniÈ, predov‰etk˘m tú bytostnú prázdnotu, ono miesto v srdci, ktoré je vyhradené veãnému Bohu. A preto je
toºko závislostí na úteku pred zodpovednosÈou, v obave pred zlyhaním
Ïivota, v obave, Ïe v tom podstatnom budeme ÈahaÈ za krat‰í koniec.
Naozaj by sme boli v Máriinej ‰kole, keby sme boli ako ona sústredení na to podstatné, na Boha, keby
sme boli oddaní Slovu, Îivotu, keby
aj nás zaplavil hlad a smäd po slove
BoÏom, po BoÏej potrave, aby sme
sa stali ako ona nositeºmi Krista
(Christo-phori), ktorá chcela priná‰aÈ Krista do prítomného sveta, aby
sa BoÏie slovo stalo v nás telom
a zaãalo ÏiÈ. Je na‰ím Ïelaním, aby
sa vo v‰etk˘ch zapálil práve tento
Máriin oheÀ, aby nás rozpaºoval Kristov oheÀ pre dobro a svätosÈ. Tak

odpoviem na Máriinu potrebu byÈ
blízko k ºuìom. Ona prichádza kvôli
na‰im potrebám, kvôli ná‰mu ‰Èastiu, kvôli na‰ej záchrane a kvôli ná‰mu pokoju. Smieme teda prepoãuÈ
Matkin hlas?
9
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Nesmieme
v modlitbe
poºavovaÈ!

Predo‰l˘ rok bol celkom v znamení 25. jubilea zjavení Kráºovnej
pokoja. Bol to rok vìaãnosti za v‰etky prijaté milosti. To je dôvod
pre tento rozhovor s medÏugorsk˘m farárom, pátrom Dr. Ivanom
Sesarom. Rozhovor viedol Kre‰imir ·ego.
Páter Ivan, bol minul˘ rok v na‰ej farnosti inak‰í ako ostatné?
Ak áno, v ãom? Ako sa samotná
na‰a farnosÈ pripravovala na 25.
v˘roãn˘ deÀ a ako tento rok preÏívala?
Je dôleÏité povedaÈ, Ïe sa táto farnosÈ vìaka zvlá‰tnym milostiam, ktoré dostala, uÏ 25 rokov odli‰uje od
in˘ch farností. Tu je miesto, kde sa
nik necíti ako cudzinec, hoci sa tu
10

rozpráva v‰etk˘mi jazykmi sveta
a kaÏdodenne sa stretávajú rozliãné
kultúry. V‰etci si navzájom rozumejú,
lebo majú spoloãnú reã, reã modlitby.
Napriek tomu treba zdôrazniÈ, Ïe sa
rok 2006 lí‰il od in˘ch rokov popri intenzívnom modlitbovom programe
pre veºké mnoÏstvo ºudí, ktorí nav‰tívili na‰u obec. Poãet pútnikov, ktorí
hºadajú Boha, prekroãil rekordn˘ rok
1990. V tom roku bolo vo farnosti po-
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dan˘ch 1 372 850 sv. prijímaní. Vlani
to bolo 1 481 100. Udávam tieto ãíslice, lebo sú bezpeãnou mierkou pre
poãet pútnikov v MedÏugorí. Poãet
pútnikov je znaãne vy‰‰í neÏ v predchádzajúcich 25 rokoch. NemoÏno
vyratúvaÈ v‰etky krajiny, z ktor˘ch
pútnici prichádzali. ªudia, ktorí hºadajú pokoj, pri‰li z celého sveta.
Ani farníci neoãakávali jubilejn˘ rok
bez osobitn˘ch príprav. UÏ na zaãiatku minulého roku bolo moÏno pozorovaÈ silnej‰iu modlitbovú atmosféru.
Kostol bol kaÏd˘ deÀ pln˘ ºudí z farnosti a z bliÏ‰ieho okolia, ktorí sa zúãastÀovali na veãernom modlitbovom

programe. V‰etci sme váÏnej‰ie Ïili
a váÏnej‰ie vnímali v˘zvu Kráºovnej
pokoja, a na‰li sme si ãas pre modlitbu. KaÏd˘ piatok sme sa spolu s pútnikmi pripravovali novénou alebo
trojdním. Hoci na‰e tri miesta pre
modlitbu – farsk˘ kostol, Vrch zjavenia a KriÏevac – sú vÏdy plné modliacich sa ºudí, minul˘ rok ich bolo oveºa
viac neÏ inokedy. Mnohí pri‰li, aby sa
spolu s farníkmi poìakovali za mnohé
milosti, ktoré tu dostali a o ktor˘ch
vydávajú ºudia svedectvo.
Ako sme mohli sledovaÈ v médiách, v minulom roku nav‰tívili
túto farnosÈ aj poãetní hodnostá11
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ri, biskupi a svätiaci biskupi. Ako
zaÏívate v‰etko to, ão sa na tomto mieste deje?
Zoznam hodnostárov, ktorí doteraz
nav‰tívili toto miesto, je dlh˘. Niektorí
pri‰li uÏ v roku 1981 a odvtedy rok ão
rok. Minul˘ rok nav‰tívili MedÏugorie
dvanásti biskupi a svätiaci biskupi
z rozliãn˘ch ‰tátov a kontinentov.
V‰etci dosvedãili siln˘ vplyv MedÏugoria na svojich veriacich, angaÏovaní
veriaci ãastej‰ie nav‰tevovali kostol
a sv. om‰u, ãastej‰ie sa spovedali
a preukazovali viac pochopenia pre
svojich blíÏnych. Zaãali sa postiÈ, ão
podºa svojich du‰pastierov v minulosti nerobievali. Priná‰ali rôzne zmeny
k lep‰iemu, ão je milostiv˘ dar z nebies. Nielen pre miestnu cirkev, ale
i pre celú Cirkev. Napriek tomu je na
nás, aby sme s plnou váÏnosÈou naãúvali posolstvám a Ïili podºa nich.
Keì sme svedkami mimoriadnej milosti, aj iní budú ºah‰ie posolstvá prijímaÈ a ÏiÈ podºa nich.
Pútnici prichádzajú z celého sveta. âo oãakávate od t˘chto náv‰tev?
My ako farnosÈ nemôÏeme ponúknuÈ niã iné, iba zmierenie s Bohom
prostredníctvom sviatosti pokánia
a stretnutie so Ïiv˘m Bohom v Eucharistii. Mnohí, ktorí si na to vzali ãas, by
boli mohli stráviÈ aj peknú dovolenku
pri mori a vychutnávaÈ si ju, alebo by
boli mohli ísÈ v zimn˘ch mesiacoch na
lyÏovaãku miesto toho, aby s nami
zaãínali Nov˘ rok. Niã z toho v‰etkého
nehºadajú pútnici, ão k nám prichádzajú.
Oni hºadajú oázu pokoja, modlitbu
na tom mieste, ktoré poÏehnala Mat12

ka BoÏia svojím príchodom, z ktorého zároveÀ vyz˘vala k modlitbe, pokániu a pevnej viere. My, ktorí sme
k dispozícii pútnikom v spovedniciach, sme svedkami veºmi mnoh˘ch premenen˘ch s⁄dc. KaÏd˘ deÀ
sa stretávame s ºuìmi, ktorí sa po
prv˘ raz modlia ruÏenec alebo idú po
mnoh˘ch rokoch na spoveì. Podºa
vlastn˘ch svedectiev mnohí tu po
prv˘ raz zaÏili stretnutie s Bohom. Sú
takí, ão precestovali tisíce kilometrov, a tu v MedÏugorí zaÏili najdôleÏitej‰ie okamihy svojho Ïivota, stali sa
nov˘mi ºuìmi a vrátili sa k svojmu
Spasiteºovi, na ktorého uÏ zabudli.
To je MedÏugorie, to je Podbrdo alebo KriÏevac – zmena, obrátenie. To
sú tie milosti, za ktoré Bohu denne
ìakujeme.
Preto niet divu, Ïe kaÏd˘ pútnik, ãi
je tu uÏ po prv˘, alebo stoprv˘ raz,
odchádza so slzami v oãiach a vraví,
Ïe sem znovu príde. Tu na‰li svoj domov a svoju Matku a vÏdy ÈaÏko padne opustiÈ domov a Matku.
âo môÏete povedaÈ o základn˘ch skúsenostiach s pútnikmi?
Roz‰iruje sa posolstvo pokoja a v˘zva k obráteniu, ktoré vychádzajú
z tohto miesta?
Staãí povedaÈ, Ïe medÏugorská farnosÈ sa stala najznámej‰ou farnosÈou
na svete. MoÏno si niekto myslí alebo
povie, Ïe to je zveliãovanie, ale staãí
sa pozrieÈ na tváre v na‰om kostole
a moÏno sa o tom presvedãiÈ, Ïe to
Ïiadne zveliãovanie nie je. KaÏd˘ deÀ
moÏno stretnúÈ skupiny z rôznych európskych krajín, z Afriky, Ameriky, âíny, Hongkongu, Singapuru, ãiernych,
bielych, príslu‰níkov rôznych kme-
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Àov... Pozorovateº sa nediví, keì v ten
ist˘ deÀ stretne kanadsk˘ch Indiánov
v tradiãn˘ch krojoch a pútnikov z nejakej africkej zeme tieÏ v ich tradiãn˘ch krojoch.
To je na‰a realita.. Ako som uÏ
na zaãiatku povedal: tu sú v‰etci ºudia doma
a v‰etci hovoria
jednou reãou, reãou modlitby.
KaÏd˘
nov˘
pútnik potvrdzuje pravdivosÈ odpovede na predchádzajúcu otázku; totiÏ, Ïe posolstvo sa ‰íri
a prichádza do
t˘ch najvzdialenej‰ích kútov zeme. Viac-menej
to nie je nijaká
novosÈ, keì nám
niekto oznámi, Ïe
sa v jeho farnosti
zaãal t˘Ïdenn˘
alebo dvojt˘Ïdenn˘ alebo mesaãn˘ veãern˘ program, ako ho mávame v na‰om
kostole, s ruÏencom, sv. om‰ou...
Bolo by ÈaÏké
vyratúvaÈ v‰etky
tie miesta alebo farnosti, v ktor˘ch
boli zaloÏené strediská pokoja. Takáto sieÈ prekr˘va celú zem. Modlime
sa, aby posolstvo pokoja dosiahlo ku

kaÏdému srdcu, lebo v‰etci sme pozvaní k pokoju a Ïivotu posolstiev.
Musím tu uviesÈ e‰te jeden príklad:
pred Vianocami sa zdrÏiavala v na‰ej farnosti
skupina pútnikov z Libanonu. Je známe, Ïe
minul˘ rok nemohli
prísÈ pre vojnu v takom
poãte, v akom prichádzavali po iné roky, a Ïe
boli preto veºmi zarmútení. Teraz, keì tu zasa boli, svedãili o tom,
Ïe poãas vojny trpeli,
lebo nemohli prísÈ k Matke, pri ktorej vÏdy cítili
pokoj. Svedãili o tom, Ïe
kaÏdá z ich kresÈansk˘ch
rodín sa modlí k Matke
pokoja: za mier v ich krajine a za mier vo svete.
Je veºa podobn˘ch
svedectiev od jednotlivcov, rodín a duchovn˘ch
spoloãenstiev. Rozpamätajme sa na slová Matky BoÏej na tretí deÀ jej
zjavení: „Pokoj, pokoj,
pokoj a len pokoj. Pokoj musí zavládnuÈ
medzi Bohom a ºuìmi
a medzi ºuìmi.“
MedÏugorie nás uãí,
Ïe pokoj môÏeme nájsÈ
iba v Bohu. Nechceli by
sme predbiehaÈ úsudok
Cirkvi, ale to v‰etko dokazuje, Ïe MedÏugorie
je pre cel˘ svet darom nebies.
Zimné obdobie je vÏdy ãasom,
keì je tu menej pútnikov. âo by
13
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ste odporúãali farníkom, ako majú
vyuÏiÈ tento ãas predov‰etk˘m
pre duchovn˘ Ïivot?
V jednom zo svojich posolstiev, ako
o tom svedãia vizionári, povedala
Kráºovná pokoja, Ïe si túto farnosÈ
vyvolila osobitn˘m spôsobom. MilosÈ
byÈ vyvolení Matkou BoÏou je nesmierna. Musíme si uvedomovaÈ toto
vyvolenie v na‰om kaÏdodennom Ïivote a utváraÈ si svoj Ïivot tak, ako
nás k tomu poz˘va nebeská Matka.
Keì sme svojím Ïivotom príkladom
pre druh˘ch, budú aj oni ÏiÈ podºa
posolstiev. NepripusÈme, aby sme im
boli zl˘m príkladom. Modlime sa, postime sa, chodievajme do kostola,
ako nás neúnavne uÏ 25 rokov poz˘va
Matka BoÏia.
Keì sa kostol napæÀa na‰ou modlitbou, keì ideme na Podbrdo alebo na
KriÏevac, keì si váÏime svojho blíÏneho, svojich rodiãov, svoje deti, svojich bratov a svoje sestry, splnili sme
Ïelanie Matky BoÏej. Nabádam v‰etk˘ch najmä k tomu, aby dbali o mládeÏ a deti: do ich s⁄dc treba za‰tepiÈ
silnú vieru, aby mohli ísÈ po ceste,

14

ktorú si Boh od nich Ïelá. Útoky a poku‰enia súãasného sveta sú veºmi
veºké. Preto musí byÈ na‰a modlitba
taká silná, Ïe nás obráni pred poku‰eniami. PravdaÏe, kaÏd˘ musí pracovaÈ, mnohí sa starajú o hostí, ale aj
tak si musíme nájsÈ ãas pre modlitbu.
Lebo iba tak budeme deÈmi Matky
BoÏej. A práve tieto zimné mesiace
moÏno teraz zvlá‰È vyuÏívaÈ pre kaÏdodenné stretnutia s Bohom v kostole a pre rodinnú modlitbu. Chcel by
som najmä pripomenúÈ tie posolstvá
Matky BoÏej, v ktor˘ch nás vyz˘va,
aby sme si v bytoch zariadili modlitbov˘ kútik. Aby sme denne ãítali
Sväté písmo. Je dobré, ak si v tomto
ãase, keì je menej pútnikov, porozm˘‰ºame, ako preÏívame posolstvá
Matky BoÏej. Nesmieme pripustiÈ, Ïeby sme poºavovali v modlitbe. Nielen
mimoriadne jubileá sú ãasom milosti,
ale pre nás je kaÏd˘ jeden deÀ a kaÏd˘ jeden rok ãasom milosti. Keì si to
uvedomíme, vÏdy si nájdeme ãas na
modlitbu.
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SEMINÁR

S Máriou v oãakávaní Ducha Svätého
Dvanásty medzinárodn˘ seminár pre kÀazov sa uskutoãní v MedÏugorí od 2. do
7. júla 2007. Témou seminára je: „ S Máriou v oãakávaní Ducha Svätého“ Seminár sa zaãína v pondelok 2. júla 2007 o 18 h modlitbou ruÏenca, sv. om‰ou, modlitbou za uzdravenie a slávnostn˘m ruÏencom. V nasledujúce dni po spoloãn˘ch
rann˘ch chválach v latinãine nasledujú predná‰ky P. Raniera Cantalamessu.
Predná‰ateºom na seminári je P. Raniero Cantalamessa, franti‰kán – kapucín.
Od roku 1980 je Kazateºom Svätej Stolice, naz˘van˘ aj Apo‰tolsk˘ kazateº, a kaÏd˘
piatok poãas Adventu a pôstu vedie meditáciu v prítomnosti Sv. Otca, kardinálov,
biskupov, prelátov a predstaven˘ch náboÏensk˘ch reholí. Napísal poãetné knihy,
ktoré boli preloÏené do pätnástich jazykov. UÏ pätnásÈ rokov kaÏdú sobotu podveãer vedie na RAI Uno vysielanie, v ktorom komentuje nedeºÀaj‰ie evanjelium.
PrihlásiÈ sa na seminár môÏete e-mailom seminar.marija@medjugorje.hr, alebo
faxom na ãíslo 00387 36 651 999 (pre Mariju DugandÏiãovú).
Prosíme v‰etk˘ch kÀazov, ktorí si sami zabezpeãia ubytovanie v rodinách z MedÏugoria, aby nám na svojej prihlá‰ke napísali meno, priezvisko a telefónne ãíslo
rodiny, u ktorej majú zabezpeãené ubytovanie. KÀazi, ktorí nemajú známych a moÏnosÈ priamo si zabezpeãiÈ ubytovanie, nech to oznaãia na prihlá‰ke a my im ho zabezpeãíme.
Je potrebné priniesÈ si so sebou: celebret od svojho predstaveného, albu a ‰tólu, Bibliu, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlami (na simultánny preklad).
Mnohí kÀazi nemajú prístup k internetu a moÏno nie sú oboznámení s t˘mto medzinárodn˘m stretnutím v MedÏugorí. Preto prosíme v‰etk˘ch organizátorov pútí,
modlitbové skupiny i centrá pokoja, aby túto informáciu oznámili vo v‰etk˘ch oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa ão najviac kÀazov mohlo
zúãastniÈ na seminári. Ubytovanie pre kÀazov poskytujú rodiny z farnosti MedÏugorie bezplatne. KÀazi zo Slovenska sú ubytovaní po skupinkách spolu.
Náklady seminára sa hradia piatimi sv. om‰ami odslúÏen˘mi poãas seminára
v MedÏugorí.
Mariánske centrum MedÏugorie povaÏuje úãasÈ kÀazov na tomto seminári za veºmi dôleÏitú, a preto zabezpeãilo pre kÀazov bezplatnú dopravu. Autobus z Bratislavy do MedÏugoria odchádza v nedeºu veãer 1. júla
2007. PrihlásiÈ sa moÏno v CK Kri‰toftour telefonicky na ãísle: 02-555
67 969, 0903 712 534, alebo mailom na adrese: m-keckes@nextra.sk
alebo písomne na adrese Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava 1.
BliÏ‰ie informácie o seminári vám v prípade záujmu poskytne Terézia GaÏiová,
tel./fax. 00387 36 650 004, alebo e-mail terezia.gaziova@tel.net.ba.
15
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Roãné zjavenie Jakovovi âolovi
Jakov âolo je jedn˘m zo ‰iestich vizionárov z MedÏugoria. Matka BoÏia sa mu po prv˘krát zjavila na druh˘ deÀ zjavení. Od tohto
druhého dÀa 25. 6. 1981 si Matka
BoÏia vyvolila aÏ dodnes ‰esÈ vizionárov. Z t˘chto ‰iestich vizionárov majú kaÏdodenné zjavenia
uÏ len Marija, Ivan a Vicka, av‰ak
Mirjana, Ivanka a Jakov len raz
do roka. Pri poslednom dennom
zjavení 12. 9. 1998, keì bol Jakov v Miami, zverila mu Matka
BoÏia desiate tajomstvo a povedala mu, Ïe sa mu bude do konca Ïivota zjavovaÈ len raz roãne,
a to vÏdy na sviatok BoÏieho narodenia 25. decembra. Z nasledujúceho rozhovoru sa viac dozviete o deviatom roãnom zjavení
Jakovovi âolovi.
Jakov, mohol by si opísaÈ svoje
zjavenie v tieto Vianoce? âo nám
môÏe‰ povedaÈ o svojom stretnutí s Matkou BoÏou aÏ podnes?
Na Vianoce prichádza Matka BoÏia
vÏdy vo sviatoãn˘ch ‰atách. Tieto Vianoce pri‰la vo svetle, v zlat˘ch ‰atách
a s dieÈaÈom v náruãí. Svetlo a tieto
‰aty robia stretnutie e‰te radostnej‰ím. VyÏarovala z nej veºká radosÈ
a veºké ‰Èastie, mimoriadne citeºn˘
bol aj veºk˘ pokoj. VÏdy, keì rozprávam o svojom stretnutí s Matkou BoÏou, nedokáÏem to opísaÈ svojimi
slovami, pretoÏe jednoducho nie sú
slová, ktoré by dokázali opísaÈ takéto
stretnutie. Preto vÏdy hovorím, Ïe pre
16

nás vizionárov nie je moÏné tieto
stretnutia svojimi zmyslami a pohºadom naplno preÏiÈ. A keì ich opisujeme, nedokáÏeme slovami v‰etko vyjadriÈ, ão mimoriadne v tomto okamihu preÏívame. KaÏdé stretnutie
s Matkou BoÏou je jedineãné a celkom osobitné. Keì som mával predt˘m denné zjavenia, pri ktor˘ch bola
niekedy Matka BoÏia aj smutná, napriek tomu bolo to stretnutie pekné,
lebo pri kaÏdom stretnutí bolo cítiÈ,
ako veºmi nás Matka BoÏia miluje
a ako veºmi jej Synovi na nás záleÏí.
Ani jedno stretnutie nemoÏno vyÀaÈ
a povedaÈ: toto bolo dobré, a toto nebolo dobré. V‰etky stretnutia boli zá-
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25. 12. 2006 v MedÏugorí
Ïitkom nás vizionárov s Matkou BoÏou a z kaÏdého stretnutia sa nauãíme nieão nové. Pre mÀa bola vÏdy
Matka BoÏia mamiãkou, najmä keì
som stratil svoju pozemskú mamu
a otca. Po v‰etky tie roky mi bola Uãiteºkou aÏ podnes, keì som uÏ sám
otcom. Ako otec e‰te lep‰ie vidím, ão
znamená maÈ deti, ão znamená maÈ
starosÈ o svoje deti, ão znamená obetovaÈ sa pre svoje deti. Preto si dokáÏeme dobre predstaviÈ, ako sa ona
o nás stará, ako veºmi jej na nás záleÏí. V kaÏdom posolstve Matka BoÏia
hovorí: Drahé deti! Nemyslí pri tom
len na nás vizionárov, av‰ak t˘m
ist˘m spôsobom sa obracia na v‰etk˘ch ako v jednej veºkej rodine, ktorá
prijíma Boha ako svojho jediného
Otca. V‰etci sme jej deti a Ïelá si, aby
sme nasledovali jej Syna. Chce, aby
sme ho nasledovali, lebo vie, Ïe on je
na‰ím jedin˘m Záchrancom a Vykupiteºom, ktor˘ nás privedie k svojmu
Otcovi.
Zjavenie sa uskutoãnilo v tvojom dome. Povedz nám, ako ste
sa pripravovali na príchod Matky
BoÏej?
Viete, Ïe Matka BoÏia sa mi uÏ
osem rokov po tom, ão mi 12. 9.
1998 zverila desiate tajomstvo, uÏ
denne nezjavuje. V ten deÀ mi povedala, Ïe sa mi bude zjavovaÈ do
konca môjho Ïivota len raz roãne,
a to v deÀ narodenia jej Syna JeÏi‰a,
na Vianoce. Predo‰l˘ rok sa uskutoãnilo zjavenia na Vianoce v spoloãenstve Oáza pokoja. âlenovia spoloãenstva ma prosili, ãi by sa to nemohlo uskutoãniÈ u nich, a ja som im

rád vyhovel. Tento rok bolo stretnutie s Matkou BoÏou v mojom dome,
kde sa zhromaÏdilo veºa detí a pútnikov. Hodinu pred zjavením sme sa
zaãali modliÈ ruÏenec. Predmodlieval
sa v rozliãn˘ch jazykoch. Zjavenie sa
zaãalo o 15,23 h a trvalo asi 6 minút.
Ako vÏdy dala Matka BoÏia posolstvo, a to: „Dnes je veºk˘ deÀ radosti
a pokoja. Radujte sa so mnou. Milé deti, osobitne vás poz˘vam k svätosti vo
va‰ich rodinách. Milé deti, chcem, aby
kaÏdá va‰a rodina bola svätá a aby BoÏia radosÈ a pokoj, ktoré vám dnes Boh
osobitn˘m spôsobom posiela, zavládli
a preb˘vali vo va‰ich rodinách. Milé
deti, dnes v tento deÀ milosti otvorte
svoje srdcia, rozhodnite sa pre Boha
a dajte ho na prvé miesto vo svojej rodine. Som va‰a Matka. Milujem vás
a dávam vám svoje materinské poÏehnanie.“
Poãas zjavenia som sa modlil s Matkou BoÏou, potom sme sa rozprávali
a ja som jej zveril v‰etk˘ch ºudí, v‰etky na‰e problémy ako aj v‰etk˘ch
chor˘ch na svete. Potom nás v‰etk˘ch Matka BoÏia poÏehnala a odi‰la
tak isto, ako pri‰la, vo svetle a veºmi
naradovaná. Po stretnutí sa mi zdalo,
Ïe v‰etci prítomní v dome sú naradovaní a ‰Èastní, Ïe mohli byÈ prítomní
pri zjavení, a cítili pokoj, ktor˘ panoval
v dome poãas prítomnosti Matky BoÏej. E‰te raz opakujem: je na‰a Matka
a Ïehná nás na záver kaÏdého zjavenia svojím materinsk˘m poÏehnaním.
Ako vizionár dúfam, Ïe v‰etci ºudia
pochopia, ako veºmi Matke BoÏej záleÏí na kaÏdom jednotlivom z nás
a ako veºmi nás ako Matka miluje.
17
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Ak uskutoãÀujete posolstvá, vytvárate semeno svätosti.
V‰etk˘ch vás chcem ako Matka pozvaÈ ku svätosti,
aby ste ju mohli dávaÈ aj druh˘m.
Ste zrkadlom pre in˘ch!
(Z posolstva z 10. októbra 1985)
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NOVÁ KNIHA
P. Valér A. Zavarsk˘ SJ

Modlitba ruÏenca
Viera a duchovn˘ Ïivot sa u pátra Valéra Aurela Zavarského prejavili vo v‰etk˘ch jeho aktivitách. Osobitne jeho vzÈah k umeniu, sakrálnemu umeniu, nadch˘na i dnes a jeho v˘tvarné diela sú doslova in‰piráciou pre meditáciu.
V rokoch 1968 aÏ 1977 pôsobil ako v˘pomocn˘ duchovn˘ bez nároku na odmenu v jezuitskom kostole Najsvätej‰ieho Spasiteºa v Bratislave. Bol obºúben˘ najmä medzi akademickou mládeÏou, ktorá sa sústreìovala okolo
tohto kostola. Z tohto obdobia sa zachovali
v samizdatovej podobe stovky jeho kázní, ktoré si veºmi starostlivo písomne pripravoval.
Zachovala sa aj táto modlitba ruÏenca, ktorá
ponúka in‰piráciu, ako sa rozjímavo modliÈ ruÏenec.

Radostn˘ ruÏenec
1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého
poãala.
2. v ktorého z raja vyhnané ºudstvo dúfalo.
3. ktorého oãakávali patriarchovia.
4. ktorého ohlasovali proroci.
5. ktorého ti zvestoval archanjel.
6. pre ktorého si bola sluÏobnicou Pánovou.
7. ku vteleniu ktorého si svojím „áno“
privolila.
8. ktorému Èa pripravil Duch Svät˘.
9. Slovo, ktoré sa telom stalo.
10. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého
poãala.
KniÏku si môÏete objednaÈ prostredníctvom priloÏeného objednávkového lístka. V˘robné náklady predstavujú 22,- Sk
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Paula Winterová, Nemecko

NÁDOR ÚPLNE ZMIZOL
Mojej matke Paule Winterovej, narodenej 4. 11. 1934, na‰li pri prehliadke tráviaceho traktu zhubné rakovinové bunky.
KeìÏe je matka ÈaÏko chorá na srdce, nebolo ju moÏné okamÏite operovaÈ. Lekári
z kliniky na pravom brehu rieky Isar v Mníchove poslali vtedy matku do mestskej kliniky v Landshute, kde mali lieãiÈ nádor
chemoterapiou a oÏarovaním. Lieãenie sa
zaãalo v marci 2006 a trvalo do mája
2006.
DÀa 24. mája 2006 som sa vybrala so
susedom na púÈ do MedÏugoria, bola to
moja ‰iesta púÈ na toto miesto milosti. Dorazili sme tam 25. mája o 14,00 h, o dve
hodiny neskôr sme sa modlili na Vrchu zjavenia k Matke BoÏej. Na druh˘ deÀ zarána
sme i‰li kríÏovou cestou aÏ na KriÏevac,
pritom sme nav‰tívili hrob pátra Slavka
Barbariãa na medÏugorskom cintoríne, ktor˘ som za posledn˘ch päÈ rokov po kaÏd˘ raz
nav‰tívila. Nejak˘ ãas som sa potichu modlila pri hrobe pátra Slavka, potom som si
v my‰lienkach myslela: Páter Slavko, ak sa chce‰ staÈ svät˘m, ão pre mÀa uÏ si, bolo
by vhodné, Ïeby si urobil nejak˘ zázrak. Myslela som pritom na svojich rodiãov, ktorí
28. 7. 2006 oslávia zlatú svadbu, Ïeby sa pritom mala matka dobre, hádam v tom trochu pomôÏe‰ – to boli moje my‰lienky. Rozlúãila som sa Otãená‰om a potom sme pokraãovali v ceste na KriÏevac. 27. mája 2006 po om‰i sme odcestovali zasa domov.
Matku 22. mája pre ustaviãnú zväã‰ujúca sa slabosÈ opäÈ prijali v mestskej nemocnici.
Na krátky ãas mala 28. mája neuveriteºn˘ pocit ºahkosti v hlave, potom bola zasa veºmi
slabá.
2. 6. 2006 znovu vy‰etril Dr. Wuttke tráviaci trakt. V˘sledok neprejavil uÏ nijaké znaky
rakovinového nádoru. Nádor úplne zmizol, nastalo úplné uzdravenie v takom krátkom
ãase. âi odstránila ten nádor chemoterapia a oÏarovanie, alebo pomoc pátra Slavka
Barbariãa, to ostane otvorenou otázkou. Pre mÀa je celkom isté, Ïe pomohol páter Slavko, a nejeden z personálu kliniky povedal matke: „Pani Winterová, vám sa stal zázrak!“
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Winfried Zentgraf

Keì má ãlovek pred oãami v˘roky Matky BoÏej, vÏdy znovu sa vynára pojem
svätosÈ. Matka BoÏia nás vyz˘va, aby sme
Ïili sväto, alebo aby sme sa o svätosÈ usilovali. To si Ïiada proces, ktor˘ sa zav⁄‰i
aÏ smrÈou. Mária sama ako ãist˘ ãlovek
a Kristova Matka, bola od svojho poãatia
svätá. A keì nás vyz˘va k svätosti, znamená to, Ïe máme horlivo nasledovaÈ jej Syna. ByÈ svät˘ znamená vidieÈ v‰etko BoÏími oãami. To v‰ak vyÏaduje aj nezmeniteºnú vôºu chcieÈ byÈ svät˘. Mnohí kresÈania sa
toho boja, lebo podºa ich názoru sa to spája s nadprirodzen˘m úsilím. Nie je to tak.
Kto sºúbil Bohu, Ïe bude plniÈ jeho vôºu, a Ïe sa tak chce staÈ svät˘m, môÏe sa ním aj
staÈ, a to za Ïivota. ZaoberaÈ sa svojimi vlastn˘mi slabosÈami a nedostatkami nemá
zmysel, rozhodujúci je iba cieº, ktor˘ má ãlovek pred oãami. Svät˘ je iba Boh a tí, ktor˘m chce udeliÈ túto nekoneãnú milosÈ. SvätosÈ znamená odvrátiÈ sa od v‰etkého zlého a prikloniÈ sa k Bohu. Na viere v neho a v jeho dielo spoãíva základn˘ kameÀ ku
svätosti, v pozeraní naÀho z tváre do tváre spoãíva dokonalosÈ. KeìÏe v‰ak e‰te Ïijeme v tele, nemôÏeme ani tento stav koniec koncov ignorovaÈ. Veì pri v‰etkej slabosti
a krehkosti BoÏia vôºa nás k nemu priÈahuje.
SvätosÈ pramení z BoÏieho srdca a dáva nám vidieÈ veci také, aké sú. Veda znamená
poznávanie BoÏích vecí a jeho stvorenia. ªudská veda skúma prírodu a ducha, boÏská
veda vychádza z Boha a je milostiv˘m darom. T˘m, Ïe sa nekoneãná láska dot˘ka ºudského srdca a ducha, t˘m sa nám zdieºa sám Boh. Zasahuje to priamo du‰u, a tá prijíma lúã BoÏieho svetla. Poznanie alebo svätosÈ tu neznamenajú vlastnú iniciatívu, ale
sú nádobou alebo darom Boha. T˘m, Ïe sa Boh dot˘ka du‰e, nazerá ona naÀho „takého, ak˘ je“. Z tejto základnej situácie platí pre ãloveka veta svätého Augustína „Miluj,
a rob ão chce‰.“ Kto skutoãne miluje, uÏ nehre‰í, ak len nie chybami zo slabosti. Podºa
predobrazu Matky BoÏej staãí iba naãúvaÈ vnútornému hlasu a podºa toho konaÈ. Na
22
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Svätosť je Božia veda

Boha sa nemôÏeme priamo pozeraÈ, keìÏe je ãist˘ duch, ale vo viere v neho v Eucharistii vidíme a zaÏívame Boha takmer z tváre do tváre, ako nám to sºúbil osobne JeÏi‰
Kristus v budúcom Ïivote. Pri pohºade na blíÏneho a pri styku s ním takisto cítime daão z JeÏi‰ovej lásky. Duch Svät˘ sám to umoÏÀuje t˘m, Ïe nám na to pripravuje du‰u
i ducha. Veda znamená aj byÈ „vedcom“. V ustaviãnom úsilí o BoÏiu vôºu a jej uskutoãÀovanie napreduje ãlovek aj na tejto ceste.
Tu naozaj platí „cesta je cieºom“, ale aj „Boh je cieºom“. Kto sa zaoberá touto „vedou“, prichádza automaticky bliÏ‰ie k Bohu. Netreba byÈ nijak˘m uãencom, aby sme
pochopili, ão sa myslí pod pojmom veda. KaÏd˘m dychom, kaÏdou my‰lienkou a kaÏd˘m pohybom ruky ako základn˘mi nástrojmi slúÏime Bohu. Napokon o v‰etkom rozhoduje samotná dobrá vôºa väã‰mi neÏ pokrok na ceste k svätosti. „Buìte dokonalí,
ako je dokonal˘ vá‰ nebesk˘ Otec“ (Mt 5, 48), znamená raz úsilie po dokonalosti, raz
zasa samotnú BoÏiu dokonalosÈ. V oblaÏujúcom nazeraní na Boha spoãíva pravé ºudské ‰Èastie. Z nádeje na toto nazeranie sa utvára Ïivot svätca. Vo viere a v láske k Bohu ho ãlovek pochopí duchovn˘m spôsobom a dokáÏe tak utváraÈ svoj Ïivot. S pomocou Matky BoÏej je to aj prakticky moÏné. Ona sama nám svojím Ïivotom ukázala
a e‰te stále ukazuje, ako máme ÏiÈ. KeìÏe sama Ïije v nazeraní Boha, zmôÏe v‰etko.
Keì veríme v Àu a v jej postavenie pri Otcovi a Synovi, vtedy je nevesta Ducha Svätého vÏdy schopná spôsobovaÈ pre nás zázraky. Modlime sa, dúfajme a verme, Ïeby sa
tento „zázrak svätosti“ stal aj kaÏdému jednému z nás.
23
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Ivan Ugrin

Keì pomyslím na MedÏugorie…
Narodil som sa 25. mája 1960 v Splite, som ženatý a mám tri deti. Vyštudoval som
s diplomom teológiu na katolíckej fakulte v Záhrebe. Od roku 1993 som redaktorom
novín „Slobodna Dalmacija“. Bol som zástupcom šéfa DESK, redaktorom kultúrnej rubriky a prílohy „Forum“. Roku 2001 som bol za to vyznamenaný cenou Chorvátskeho
zväzu mládeže. Uverejnil som tri knihy s komentárom: „Výkričník“, „Znamenia doby“
a „Chorváti to vedia“. V týchto dňoch vychádza moja kniha „Rozhovory kardinála“. Bol
som redaktorom monografií „Medžugorie“ (1996) a „Pápež v Splite a Soline“ (1998).
Som prezidentom Nezávislého syndikátu „Slobodna Dalmacija“ a členom centrálneho
výboru Nezávislých chorvátskych syndikátov.
Keì pomyslím na MedÏugorie, ponáhºajú sa moje my‰lienky späÈ o 25
rokov, k ãasom, keì som sa ako mlad˘ veriaci usiloval prehæbiÈ si základy
nádeje, ktorú sme tu‰ili vo svojich srdciach. Nádej nás ute‰ovala v dÀoch,
keì sme snívali o lep‰om a poctivej‰om svete, keì sme nemohli tu‰iÈ, Ïe
sa iba o 10 rokov po prvom zjavení
Kráºovnej pokoja pre susediacu Bosnu a Hercegovinu otvoria dvere slobody, po ktorej túÏili na‰i otcovia celé
storoãia. Na‰i obrancovia tiahli do boja za svoj ºud s takmer prázdnymi rukami, s ruÏencom okolo krku. „Stvorili“ sme si na‰u domovinu svojou krvou
a svojimi modlitbami, národn˘ sviatok
nepripadá iba náhodou na 25. júna,
pamätn˘ deÀ zjavení Matky BoÏej
v MedÏugorí.
Keì pomyslím na MedÏugorie, vracajú sa moje my‰lienky k prvej októbrovej sobote roku 1982. Bola slávnosÈ
Anjelov stráÏcov. S radosÈou som sa
vybral na isté miesto v blízkosti TromedÏia, ktoré bolo známe uÏ 15 rokov. To je tá kriÏovatka, ktorá sa za
MedÏugorím rozchádza na tri strany:
na sever smerom k ·irokému Brijegu,
24

na v˘chod smerom k Mostaru a na západ smerom na Ljubu‰ki.
UÏ sa celkom nepamätám, ktorou
cestou sme sa viezli, aby sme pri‰li do
TromedÏia. Zl˘ osud nás zastavil pred
Klobukom. âelná zráÏka. Nov˘ Golf.
Celkom zniãen˘. My dvaja na zadnom
sedadle sme obi‰li s ºahk˘mi zraneniami. Priatelia, ktorí sedeli vpredu na
prv˘ pohºad vyzerali ani m⁄tvi, ani Ïiví.
Zanechali sme ich v nemocnici v Mostare, môj sprievodca a ja sme cestovali nazad záchrankou do Ljubu‰iek.
Keì pomyslím na MedÏugorie, myslím na vodiãa záchranky. Jeho priezvisko bolo Boras, na krstné meno sa
uÏ nepamätám, myslím, Ïe sa volal
Frane. Keì sme sa natlaãení viezli do
âitluku, poprosili sme ho, aby nás priviezol aÏ po medÏugorsk˘ farsk˘ kostol, aby sme videli, ão sa tam deje,
keì sme uÏ tak blízko. Prosil nás, aby
sme mali porozumenie, ak to neurobí,
lebo ‰iel sluÏobn˘m autom a hrozilo
mu, Ïe by stratil zamestnanie. V tom
ãase totiÏ polícia stráÏila v‰etky miesta, kde sa ºudia zhromaÏìovali, a mala
v‰etko pod kontrolou. Farár Zovko bol
uÏ vo väzení, ako aj niekoºkí iní kÀazi.
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Páter Jozo Zovko a Ivan Ugrin na KriÏevci 11. septembra 2005
KeìÏe uÏ bola noc, Boras sa predsa
len podvolil. Sanitka sa schovala do
kríkov asi 500 metrov od kostola. Obaja sme po desaÈminútovej chôdzi, krvaví a dobití, s roztrhan˘mi ko‰eºami
vo‰li do kostola. E‰te aj teraz vidím,
ako sa ºudia na nás pozerali, keì sme
prechádzali hlavnou loìou smerom
k oltáru. Ktovie, ão si o nás pomysleli.
Pri‰li sme tam presne, keì sa páter
Tomislav Vla‰iã a skupina mlad˘ch ºudí
modlili modlitbu za uzdravenie. Pristúpili sme k sv. prijímaniu. Potom som
zazrel, ako Matka BoÏia bdie nad na‰ím priateºom, ktor˘ bol vtedy na operaãnom stole v mostarskej nemocnici.
Zostal naÏive, no iba minúty ho delili
od smrti...
Keì pomyslím na MedÏugorie, myslím na Frane Franiãa, ná‰ho dobrého

arcibiskupa zo Splitu-Makarskej. S veºkou otcovskou láskou chápal na‰e mládeÏnícke iniciatívy. Podporoval nás napriek útokom, ktoré prichádzali z cirkevn˘ch kruhov, no najmä z vtedaj‰ej
komunistickej nomenklatúry, ktorej v˘konní policajti nás sledovali krok ão
krok a aj nás zatvárali, keì sme pe‰ky
putovali do MedÏugoria a Sinju.
Ak zabudneme na tortúry, ktoré sme
zná‰ali, keì sme sa vracali z cesty do
Ríma, z náv‰tevy Jána Pavla II., ktorému na‰i priatelia z MedÏugoria uÏ
v roku 1984 darovali pri Prvom svetovom dni mládeÏe na Kvetnú nedeºu na
Svätopeterskom námestí mariánsku
sochu (znázorÀovala Máriu pod KriÏevcom). Zorganizovali sme to s pomocou jezuitu pátra BoÏidara Nagya,
vtedaj‰ieho redaktora chorvátskeho
25
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programu Rádia Vatikán, ktor˘ tri roky
predt˘m, pár dní po zaãiatku zjavení,
napísal reportáÏ o Matke BoÏej do
Glasu koncila.
Pamätám sa na ten ãlánok a na slová vtedaj‰ieho biskupa Pavao Îaniãa,
ktor˘ ochraÀoval MedÏugorie a vizionárske deti. Biskup Franiã potom oveºa neskôr, povzbudzovan˘ okrem iného na‰imi svedectvami, nav‰tívil inkognito farsk˘ kostol a zúãastnil sa na
sv. om‰i. Na vlastné oãi sa presvedãil
o zboÏnosti a spiritualite, ktorú kÀazi
pestovali. A potom niekoºkokrát putoval do MedÏugoria a svedãil urbi et orbi o tom, ão sa tam deje.
KaÏdé dielo, na ktorom majú úãasÈ
ºudia, podlieha slabostiam, a bolo to
tak, aj keì i‰lo o MedÏugorie. Aj vizionári sú ºudia, ako aj farníci, aj kÀazi
a pútnici. Arcibiskup Franiã si v‰etko
dobre premyslel. Aj dnes, keì má vy‰e 90 rokov, modlieva sa viacero hodín vo svojej izbe alebo v kostole sv.
Petra v Splite, ako to vtedy v jednom
posolstve od neho Ïiadala Kráºovná
pokoja. Po cel˘ ten ãas Ïil ako múdry
Gamaliel, ktor˘ vtedy, keì boli apo‰toli vyhnaní z Jeruzalema, povedal Ïidovskej rade, aby nechala t˘ch ºudí na
pokoji, lebo ak ich dielo nie je od Boha, rozpadne sa samo.
Keì pomyslím na MedÏugorie, tak
moje my‰lienky putujú do stredu
osemdesiatych rokov, keì som bol
niekoºko dní v Miletine a Bijakoviãiach
u rodín DugandÏiãovcov, Vasiºovcov,
Sivriãovcov a u v‰etk˘ch t˘ch mil˘ch
ºudí ako na Podbrde, tak i na KriÏevci.
Rozpamätúvam sa na vôÀu viníc, tabaku, na listy, ktoré som s domácimi
celé hodiny navliekal. Na tie nekoneãné ruÏencové desiatky. Na rozhovory
26

s Marijou a Vickou, s farníkmi a kaplánmi, s pátrom Leonardom, Slavkom, Miãom... Kto by mohol zabudnúÈ
na pátra Landeku, ktor˘ ako kedysi
starí pátri dbal o to, aby sa vyvinula
zdravá ºudová zboÏnosÈ, a ako milovník umenia priviedol do MedÏugoria
troch svetoznámych tenoristov.
Keì pomyslím na MedÏugorie, tak
myslím na to, ako som koncom osemdesiatych rokov viackrát viezol do
Hercegoviny ãlenov teologickej komisie, ktorá vtedy uviedla do Ïivota biskupskú konferenciu. Rozpamätúvam
sa na nebohého biskupa Petra DÏoliãa
a e‰te Ïijúceho pátra Josipa Marceliãa. Celé hodiny sa rozprávali s vizionármi a s in˘mi svedkami prv˘ch dní
zjavení. Pamätám sa, ako jednej zimnej noci hºadali v Tihaljinsk˘ch skalách vtedaj‰ieho farára tej dediny. TotiÏ pátra Jozu Zovka, on bol medÏugorsk˘m farárom na zaãiatku zjavení.
DÏoliã a Marceliã sa s ním zhovárali
hlboko do noci. Rozpomínam sa aj na
veºkého teológa Mariana Valkoviãa,
ktorého som Èahal za ruky cestou na
vrch KriÏevac...
âlenovia tejto komisie skutoãne pracovali a vìaka ich nasadeniu podali
biskupi v Zadare 10. apríla 1991 e‰te
stále platné vyjadrenie, ktoré dovoºuje
pútnikom prichádzaÈ do MedÏugoria.
A vyÏadovalo pastoraãnú starostlivosÈ
o pútnikov najmä od miestneho biskupa.
Dobre sa pamätám a vidím DÏoliãa
aj dnes, ako v sakristii starého kostola
v Podgore práve presviedãal kardinála
Kuhariãa, vtedaj‰ieho predsedu Juhoslovanskej biskupskej konferencie,
o v˘sledkoch skonãenej vizitácie v MedÏugorí. Vyhlásenie zo Zadaru hovorí,
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Ïe nadprirodzenosÈ udalostí e‰te nemoÏno kon‰tatovaÈ, ale nie náhodou
povedal v t˘chto dÀoch biskup Franjo
Komarica z Banej Luky: „MedÏugorie
uÏ dávno prerástlo miestnu diecézu.
O fenoméne MedÏugorie musí rozhodnúÈ Svätá stolica...“

A ja vidím, ako o hodnovernosti MedÏugoria „rozhoduje“ kaÏd˘, ão in‰pirovan˘ v˘zvami Kráºovnej pokoja v predchádzajúcom ‰tvrÈstoroãí nav‰tívil túto malú obec v Hercegovine.
A vidím, ako milióny zo v‰etk˘ch
piatich kontinentov prichádzali do MedÏugoria a stadiaº sa dostali k prameÀom milosti. Vidím milióny t˘ch, ão sa
po mnoh˘ch rokoch v MedÏugorí vyspovedali, ão sa obrátili, ktorí zaãali
ÏiÈ podºa cirkevnej náuky. Vidím nespoãetné modlitby, pôsty, prúdy pútnikov na sv. om‰iach a pri sv. prijímaní, vidím nov˘, lep‰í svet, ktor˘ sa tvorí na tejto privilegovanej zemi, ako je
to aj v Lurdoch, vo Fatime a na in˘ch
miestach, kde sa zjavovala Matka BoÏia.
A vidím, ako stovky a tisíce ºudí
môÏu rozprávaÈ podobné príbehy
a o skúsenostiach im podobn˘ch, ako
ich koniec koncov práve pí‰e Boh, hoci to niekedy robí nerovn˘mi Èahmi.
A vidím, ak˘ je môj Ïivot, ako i Ïivoty
mnoh˘ch in˘ch poznamenan˘ po 25
rokoch, ktoré premenili tvár zeme.
Predov‰etk˘m tvár na‰ej krásnej domoviny, ktorá by bola moÏno sen
o slobode uskutoãnila aj in˘m spôsobom, moÏno aj ºah‰ím spôsobom, ale
takto, s Máriin˘m príhovorom, sa to
zdá byÈ v˘znamnej‰ie.
Kto stavia svoju budúcnosÈ na základoch evanjelia, tomu sa pod Máriin˘m plá‰Èom napokon v‰etko na dobré obráti. Ako pre na‰u krajinu, tak aj
pre kresÈanskú civilizáciu, ktorú sme
od stároãí podedili a ktorej perspektíva je pre útoky na skutoãné hodnoty
váÏne ohrozená. DôleÏité je iba vidieÈ
pravdu, ktorá oslobodzuje. Aj v MedÏugorí.
27

medju 84 vnutro

14.3.2007

14:52

Stránka 28

Mária – Panna a Matka

Podnet, aby sme sa
ruÏenec e‰te rad‰ej
modlievali
Sotva treba dokazovaÈ, Ïe Mária je
súãasne Panna i Matka. Pre kresÈanov,
ktorí sa radi k Márii modlievajú, pre
v‰etk˘ch, ktorí majú k Márii dobr˘
vzÈah, to patrí samozrejme k obrazu
Márie. Za tohto predpokladu sa ãasto
p˘tam sám seba uÏ dávnej‰ie, preão sa
pri ruÏencov˘ch osloveniach uÏíva iba
„Panna“, a nie aj Matka? Sme napríklad
zvyknutí modliÈ sa: „...ktorého si, Panna,
v Betleheme porodila.“
JeÏi‰ vo svojom pozemskom Ïivote
nikdy nevolal svoju Matku „Panna“ ale
„Matka“. Nemali by sme vo svojich modlitbách tieÏ takto oslovovaÈ Máriu, a to aj
preto, lebo vieme a veríme, Ïe Mária je
súãasne Matkou i Pannou?
Keì odhliadneme od miesta v scéne
zvestovania, v ktorej anjel Gabriel ohlasuje Márii jej vyvolenie k materstvu:
„...poslal Boh anjela Gabriela k panne,
ktorej meno bolo Mária“ – vÏdy sa
v evanjeliu Mária pomenúva ako Matka
alebo JeÏi‰ova Matka.
Vieme, Ïe modlitbu ruÏenca v jej
dne‰nej podobe roz‰irovali aÏ v 15. storoãí dominikáni a jezuiti; práve tak vieme, Ïe modlitba sa nezameriava na ruÏenec, ale na Kráºovnú ruÏenca. ·núra perál má byÈ len pomôckou, aby sme sa
modlili túto modlitbu v istom rytme.
28

No pre mÀa ostáva otvorená otázka,
preão sa v ruÏencov˘ch osloveniach nikdy nemenuje Matka. MoÏno by sa na‰la odpoveì na túto otázku pri ‰túdiu
o vzniku tejto modlitby.
Preão sa zaoberám touto otázkou?
MoÏno je to v na‰ej neúctivej a erotickej dobe dôleÏitej‰ie a aktuálnej‰ie neÏ
inokedy zdôrazÀovaÈ ãistotu a panenskosÈ Matky BoÏej. Nedovoláva sa
v‰ak ãlovek na‰ej doby práve tak istoty
a materinskej lásky? Koºké rodiny sú roztrhané, koºk˘m deÈom v rozveden˘ch
manÏelstvách alebo v nov˘ch manÏelstvách ch˘ba skutoãná matka, dobr˘
vzÈah s matkou?
Nepochybujem, Ïe mnoh˘m modliacim sa, ktorí rozjímali nad Zdravasom,
dávno napadlo, Ïe sa Mária v osloveniach ruÏenca naz˘va iba Panna, a nie
Panna a Matka. Príãinu, pre ktorú tu nik
nenavrhol zmenu, vidím na jednej strane
v úcte voãi dlhej tradícii tejto modlitby,
ale potom aj v samotnom Zdravase, veì
sa predsa modlíme ìalej, za kaÏdou
zmienkou o tajomstve: „Svätá Mária,
Matka BoÏia, pros za nás hrie‰nych...“
Z uveden˘ch dôvodov odporúãam, aby
sme pri osobnej modlitbe ruÏenca alebo
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v malom kruhu túto modlitbu tak pozmenili, Ïe by sme pri jednotliv˘ch osloveniach menovali aj Matku. Oslovenia by
potom zneli takto: ktorého si, Panna
a Matka, z Ducha Svätého poãala. MôÏeme Máriu volaÈ Matkou hneì po jej poãatí, potom ako poãala z Ducha Svätého.
Pomyslime iba na slová zadivenej AlÏbety: „âím som si zaslúÏila, Ïe matka môjho
Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43)

„ktor˘ Èa, Panna a Matka, v nebi korunoval“.

„ktorého si, Panna a Matka, pri
nav‰tívení AlÏbety v Ïivote nosila“,

Ó, moja Pani, moja Matka. Tebe sa
celkom odovzdávam, a aby som ti
dosvedčil svoju odovzdanosť. Zasväcujem ti dnes svoje oči, svoje uši,
svoje ústa, svoje srdce, seba samého, celkom a úplne. Keďže teda patrím tebe, ó dobrá Matka, zachovávaj
ma, ochraňuj ma ako svoj majetok
a vlastníctvo. Amen.

Nie je v mojej právomoci vo v‰eobecnosti odporúãaÈ zmenu ruÏenca. No pote‰ilo by ma, keby som poãul, Ïe sa táto
zmena povaÏuje za obohatenie a podnet k tomu, aby sme sa ruÏenec rad‰ej
modlievali.
Modlitba:

„ktorého si, Panna a Matka, v Betleheme porodila“,
„ktorého si, Panna a Matka, v chráme obetovala“,
„ktorého si, Panna a Matka, v chráme na‰la“,
„ktor˘ Èa, Panna a Matka, vzal do
neba“,

Páter Paul MAIR, SJ
29

medju 84 vnutro

14.3.2007

14:52

Stránka 30

Patrick a Nancy Lattovci
MedÏugorie predstavuje veºkosÈ BoÏej lásky, ktorá sa uÏ vy‰e 25
rokov prostredníctvom nebeskej Matky vylieva na ºudstvo. BoÏie
úãinkovanie nemoÏno ohraniãiÈ na ist˘ ãas, priestor alebo ºudí. KaÏd˘ môÏe tento nesmierny BoÏí dar prijaÈ a môÏe dosvedãovaÈ BoÏiu
lásku. Rodina Patricka a Nancy Lattovcov z Kanady svedãí o tomto
dare. V Kanade v‰etko predali a presÈahovali sa do MedÏugoria, aby
boli „susedmi Matky BoÏej“. Viac prezradia oni sami v rozhovore.

Patrick a Nancy, mohli by ste
nám porozprávaÈ nieão o svojom Ïivote pred MedÏugorím?
Patrick: Môj Ïivot bol úplne in˘.
Predával som autá, mal som veºa
zamestnancov. Bol som úspe‰n˘
a veºmi bohat˘. Boh nepatril do
môjho Ïivota. Boh a obchod – to sa
navzájom k sebe nehodilo. Pred
30

MedÏugorím som dlhé roky nebol
v kostole. Môj Ïivot sa skladal
z uzatvárania manÏelstiev a z rozvodov. Mám ‰tyri deti, ktoré predt˘m
neboli v kostole.
Môj Ïivot sa zmenil, keì som si
preãítal posolstvá Matky BoÏej.
Poslal mi ich brat mojej manÏelky
Nancy. Zaujalo ma najmä: „Milé de-

medju 84 vnutro

14.3.2007

14:53

Stránka 31

Matka BoÏia zachránila Ïivot
mne a mojej rodine
ti, znovu vás poz˘vam k obráteniu.“
Tieto slová sa ma hlboko dotkli.
ëal‰ie posolstvo, ktoré som si preãítal, bolo: „Drahé deti, pri‰la som,
aby som vám povedala, Ïe Boh
jestvuje.“ Hneval som sa na manÏelku, Ïe mi uÏ skôr nepovedala, Ïe
tieto posolstvá sú pravdivé a Ïe
kdesi ìaleko od Ameriky sa zjavuje
Matka BoÏia. Hlboko som sa zamyslel nad oboma posolstvami. Boli
urãené priamo mne.
Bol to zaãiatok môjho obrátenia
k Bohu. Prijal som posolstvá do
svojho Ïivota a zaãal som ich preÏívaÈ. Nebolo to ºahké, av‰ak v mojej
rodine sa v‰etko zaãalo pomaly meniÈ. Jeden môj syn bol závisl˘ na
drogách, druh˘ hral rugby a bol alkoholik. Dcéra nemala e‰te 24 rokov, a uÏ bola dvakrát vydatá a dva-

krát rozvedená.. O svojom ‰tvrtom
dieÈati, synovi, som ani nevedel,
kde Ïije. Takto vyzeral môj Ïivot
predt˘m, neÏ som spoznal MedÏugorie.
S manÏelkou sme sa zaãali spoloãne modliÈ ruÏenec, pristupovaÈ
k sviatostiam, sláviÈ sv. om‰u,
a v‰etko sa zaãalo meniÈ. Predt˘m
som sa nikdy nemodlil ruÏenec.
Matka BoÏia povedala v posolstve,
Ïe modlitba spôsobí zázraky v rodine. Po modlitbe ruÏenca a preÏívaní
posolstiev sa v‰etko zmenilo aj mojej rodine. Najmlad‰í syn, ktor˘ bol
závisl˘ na drogách, sa oslobodil od
závislosti. Druh˘ syn, ktor˘ bol alkoholik, úplne zanechal alkohol. Prestal aj hraÈ rugby a stal sa hasiãom.
Aj on zaãal úplne nov˘ Ïivot. Na‰a
dcéra sa vydala po dvoch rozvede-

31
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n˘ch manÏelstvách za vynikajúceho
chlapca.
Pri spätnom pohºade vidím, Ïe
v‰etko sa zaãalo meniÈ, keì som sa
ako otec zaãal modliÈ. Najväã‰ia
premena sa uskutoãnila vo mne
a v manÏelke. Najprv sme sa cirkevne zosobá‰ili a na‰e manÏelstvo sa
stalo ãímsi nádhern˘m. Matka BoÏia
mi v sviatosti manÏelstva ukázala
takú lásku, o ktorej som nemal ani
tu‰enia, Ïe jestvuje.
Îil som vzdialen˘ od jej Syna. Vo
v‰etk˘ch svojich manÏelstvách som
Ïil bez Boha a bez modlitby. Ako sa
na boháãa patrí, na uzavretie kaÏdého manÏelstva som priletel svojím súkromn˘m vrtuºníkom. Civilne
som sa zosobá‰il, a to bolo v‰etko.
Ako ste pokraãovali po svojom
obrátení?
Nedá sa zamlãaÈ, Ïe som videl
ovocie svojho obrátenia v svojej rodine. KaÏd˘ deÀ som viac a viac túÏil prísÈ sem do MedÏugoria, aby
som sa stretol s Matkou BoÏou,
ktorá ma po cel˘ ãas poz˘vala. Preto som sa rozhodol, Ïe v‰etko zanechám a prídem sem. V Kanade som
v‰etko predal a v roku 1993, práve
poãas vojny, presÈahoval som sa do
MedÏugoria. Nevedel som, ão budem robiÈ, ale nechal som to na
Matku BoÏiu a Boha, aby ma viedli.
ManÏelka Nancy mi ãasto hovorila:
,Preão chce‰ ísÈ do MedÏugoria,
hoci ani poriadne nevie‰, kde sa na32

chádza?‘ Zostal som v‰ak tvrdohlav˘ a odpovedal som: ,Matka BoÏia
Ïije v MedÏugorí a ja chcem byÈ jej
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stavebn˘ pozemok, av‰ak pri‰iel za
mnou ist˘ muÏ a sp˘tal sa ma, ãi
nechcem kúpiÈ parcelu. Zo zaãiatku
som myslel na stavbu men‰ieho objektu, nakoniec to v‰ak bolo oveºa
väã‰ie. Keì nás nav‰tívil páter Jozo
Zovko, zverili sme sa mu s obavami,
ãi to nie je príli‰ veºké. Zasmial sa
a povedal. ,Patrick, neboj sa. Raz to
bude naozaj dostatoãne veºké.‘
UÏ 13 rokov ste medÏugorskí
farníci. Na záver by som sa chcel
sp˘taÈ, ak˘ máte cieº?

susedom.‘ Jednoducho som sa zaºúbil do Matky BoÏej. V‰etko, ão
som tu postavil, slúÏi pre jej potreby, a nie pre mÀa. Je to v˘raz vìaky
Matke BoÏej, Ïe zachránila mÀa
i moju rodinu. Zachránila nás od
drog, alkoholu a rozvodov.

Môj cieº je dosvedãovaÈ posolstvá
Matky BoÏej a v‰etko to, ão vykonala v mojom Ïivote, pretoÏe vidíme
v Àom úãinkovanie Boha a Matky
BoÏej. Je neÏná Matka a chcem jej
len povedaÈ: ,ëakujem ti!‘
(skrátené)

Po príchode do MedÏugoria vás
neprekvapilo miesto, kde sa zjavuje Matka BoÏia? Skaly, horúãava, osamelé miesto...
Nevedel som, ão ma ãaká. Pri‰li
sme poãas vojny. Pomáhal som pri
rozliãn˘ch projektoch. Obstarával
som jedlo a nav‰tívil veºa farností
a kostolov v Bosne a Hercegovine.
Pôvodne som nemal v úmysle kúpiÈ
33
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. decembra 2006 – „Drahé deti! Aj dnes vám priná‰am novorodeného JeÏi‰a v náruãí. On, ktor˘ je kráº neba i zeme, on je vá‰ pokoj. Nik
vám, milé deti, nemôÏe daÈ pokoj, len on, ktor˘ je Kráº pokoja. Preto sa
mu pokloÀte vo svojich srdciach, zvoºte si ho a budete maÈ radosÈ
v Àom. On vás poÏehná svojím poÏehnaním pokoja. ëakujem vám, Ïe
ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2007 – „Drahé deti! Dajte Sväté písmo na viditeºné miesto vo svojej rodine a ãítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdcom a va‰e
my‰lienky budú pri Bohu. Nezabúdajte, Ïe ste pominuteºní ako kvet
v poli, ktor˘ zìaleka vidno, av‰ak v okamihu sa pominie. Milé deti, zanechajte znamenie dobroty a lásky, kdekoºvek prechádzate, a Boh vás
poÏehná hojnosÈou svojho poÏehnania. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje
pozvanie!“
25. februára 2007 – „Drahé deti! Otvorte svoje srdce BoÏiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom ãase. Nebesk˘ Otec chce kaÏdého z vás
zbaviÈ otroctva hriechu. Preto, milé deti, vyuÏite tento ãas a cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosÈ.
Urobte to z lásky k JeÏi‰ovi, ktor˘ vás v‰etk˘ch vykúpil svojou krvou,
aby ste boli ‰Èastní a v pokoji. Nezabúdajte, milé deti, va‰a sloboda je
va‰ou slabosÈou, preto nasledujte moje posolstvá s váÏnosÈou. 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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Toto je ãas, keì môÏete viac hovoriÈ o Bohu
a viac robiÈ pre Boha. Preto mu neodporujte,
ale dovoºte, milé deti, aby vás on viedol,
menil a vo‰iel do vá‰ho Ïivota.
(Z posolstva z 25. novembra 2006)

