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MEDJUGORJE
MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDÎUGORIE

Chcem vás
v‰etk˘ch
viesÈ so
sebou
do raja,
a preto sa
kaÏdodenne
rozhodnite
pre svätosÈ.
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Mirjana Soldová-Dragiãeviãová poãas zjavenia 18. marca 2007 v MedÏugorí
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MEDJUGORJE –

SVÄTOSŤ

Každodenne sa rozhodnite pre svätosť!
„Drahé deti, v Bohu nájdete pravý pokoj prostredníctvom každodennej
modlitby. Som s vami a nie som unavená.“
Tieto slová Matky Božej sprostredkovala Marija Pavlovičová-Lunettiová v posolstve z 25. marca 2007. Matka Božia nás neúnavne nabáda ku každodennej modlitbe, aby sme tak našli skutočný pokoj, ktorý svet nemôže dať. Matka Božia sa už viac
než 20 rokov vytrvalo usiluje viesť nás po ceste svätosti. Láskyplne šíri v Medžugorí
atmosféru pokoja. Tisíce pútnikov už zažili na tomto mieste skutočný pokoj a Božiu
blízkosť. Boh svojou nekonečnou láskou roztápa ľady a kamenné srdcia pretvára
na srdcia nežné a láskavé. Hľadajúce srdce môže len ťažko uniknúť pred nesmiernym prúdom Božej milosti. Ako dieťa beží s vystretými rukami do náručia svojej
matky, tak hľadajúce srdce spoznáva svetlo zmierenia a lásky, ktoré tak mocne
pôsobí na tomto mieste. Zakúsiť Božiu lásku, to je veľká milosť. Matka Božia nám
veľmi nežne pripomína, že nie je unavená. Ona je tu a teší sa z každého jednotlivca,
ktorý za ňou prichádza.
Veľmi hlboko na nás zapôsobilo tohoročné zjavenie Matky Božej Mirjane. Úmyselne v tomto čísle uverejňujeme viacero fotografií z tohto stretnutia. V tvári Mirjany
Soldovej sa odzrkadľovala radosť, pokoj a odovzdanosť. Bol to naozaj nebeský odlesk, ktorý sa objavil na jej tvári.
Páter Pervan napísal svoju spomienku na zosnulého arcibiskupa Splitsko-makarskej arcidiecézy Mons. Frane Franiča, ktorý 17. marca 2007 zomrel v požehnanom
veku 95 rokov. Predstavoval výnimočnú osobnosť katolíckej cirkvi v Chorvátsku
a bol horlivým zástancom Medžugoria. Mons. Franič vždy povzbudzoval k šíreniu
posolstiev z Medžugoria. Celý svoj biskupský život zasvätil pod ochranu Matky Božej. Prekonal mnohé ťažkosti, avšak svoju diecézu viedol správnym smerom aj
v ťažkých časoch komunizmu, odhalil pravú tvár komunizmu a odmietol s ním
akýkoľvek kompromis. Jeho zásluhou sa komunistom nepodarilo rozbiť jednotu
kňazov, v jeho diecéze sa nevyskytovali kňazské spolky, ktoré by spolupracovali
s komunizmom. K tomu čerpal silu od Márie a jej Syna Ježiša. Osobitne spolupracoval s vizionárkou Marijou Pavlovičovou, ktorá mu sprostredkovala aj niekoľko
osobných posolstiev.
25. júna 2007 spolu oslávime 26. výročie začiatku zjavení. Poďakujme sa Matke
Božej za jej stálu prítomnosť a trpezlivosť s nami, jej drahými deťmi, ako nás láskyplne nazýva vo svojich posolstvách. Nesklamme ju a neprepočujme jej krásne posolstvá, ale prežívajme ich.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Páter Dr. Tomislav Pervan OFM

Na pamiatku ctiteºa MedÏugoria
Dr. Frane Franiãa 1912 – 2007
Dr. Frane Franiã sa narodil 29. 12. 1912 v Ka‰teli-Kambolevci a 25. 12. 1936 bol v Splite
vysväten˘ za kÀaza. Bol uãiteºom náboÏenstva na gymnáziu v Splite a prefektom teologického
seminára. Vysoko‰kolské ‰túdiá ukonãil na PápeÏskej univerzite Gregorianum v Ríme na fakulte dogmatickej teológie. Bol dlhoroãn˘m profesorom na Teologickej vysokej ‰kole v Splite.
Za biskupa bol vymenovan˘ 22. septembra 1950 a vysväten˘ 17. decembra 1950. Odvtedy
bol svätiacim biskupom a generálnym vikárom v Splite. DÀa 27. septembra 1954 bol vymenovan˘ za sídelného biskupa Splitsko-makarskej arcidiecézy a za metropolitu cirkevnej provincie Split. DÀa 16. októbra 1988 i‰iel na odpoãinok.
Penzionovan˘ arcibiskup a metropolita Mons. Frane Franiã zosnul pokojne v Pánovi 17. 3.
2007 v nemocnici v Splite. Ako dlhoroãn˘ profesor dogmatickej teológie bol aktívnym ãlenom Druhého vatikánskeho koncilu a ãlenom oficiálnych koncilov˘ch komisií. Biskupskú
sluÏbu zastával v ÈaÏk˘ch historick˘ch ãasoch. Rozhodne upevÀoval vernosÈ evanjeliu
a Svätému Otcovi, súãasne sa zasadzoval za pokrok ekumény a dialógu v spoloãnosti.
Pohrebné obrady a rozlúãka s Mons. Franom Franiãom sa konali v stredu 21. marca 2007
v konkatedrále sv. Petra v Splite, kde bol aj pochovan˘.
Mons. Frane Franiã viackrát nav‰tívil MedÏugorie. Poskytol poãetné interview pre rozliãné
ãasopisy. Známa je jeho veta: „Kráºovná pokoja za ‰esÈ rokov svojho pôsobenia uskutoãnila
viac, neÏ my biskupi v‰etci dokopy za 40 rokov práce v na‰ich diecézach.“
Vo vysokom biblickom veku 95 rokov presÈahoval sa arcibiskup Frane
Franiã do veãnej blaÏenosti. Inde budú iní písaÈ o Àom nekrológy, ocenia
jeho biskupsk˘ a pastiersky úrad poãas takmer celého komunistického
panovania vo vtedaj‰om ‰táte, vyzdvihnú jeho v˘slovn˘ antikomunizmus, postoj proti tej protiprirodzenej
a protiboÏskej ideológii, ktorej vzdoroval ako prav˘ svedok viery. Bol
svedkom v prapôvodnom zmysle toho slova, aj ako muãeník so svojím
neoblomn˘m postojom, lebo vedel, Ïe
v‰etky obvinenia a ideológie tej vlády
strachu majú iba doãasn˘ charakter.
4

Arcibiskup Franiã bol hlboko veriaci
a miloval svoju vlasÈ. Bol expertom vo
v‰etk˘ch teologicko-filozofick˘ch odborn˘ch smeroch a prúdoch. Ako dobr˘ znalec cirkevn˘ch dejín a pôsobenia Ducha Svätého si uvedomoval, Ïe
pád komunizmu je blízko a takmer ho
predpovedal. Vedel, Ïe s t˘mito ideológiami sa nikdy nemoÏno zmieriÈ, ale
Ïe ich treba ‰tudovaÈ, rozpoznávaÈ
ich hodnotu a Ïe sa s nimi treba teologicky vysporiadaÈ. Chceli by sme sa
tu sústrediÈ na jeho nad‰ené prijatie
MedÏugoria, jeho nasadenie zaÀ a na
jeho ochranu v Cirkvi a vo svete.
Udalosti v MedÏugorí zaãiatkom
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Páter Tomislav Pervan v rozhovore s biskupom Franiãom 26. júna 2000 v MedÏugorí

osemdesiatych rokov minulého storoãia boli pre arcibiskupa Franiãa t˘mi
„modlitbov˘mi pochodmi“ okolo opevneného novodobého Jericha, ktoré
spôsobili, Ïe sa komunistick˘ kolos
s jeho oloven˘mi nohami sám rozsypal.
Keì sa dnes pozeráme na zaãiatky
MedÏugoria, musíme si uvedomiÈ, aké
dôsledky vyplynuli z toho, Ïe si nebesá vybrali práve arcibiskupa Franiãa,
ktor˘ sa stal horliv˘m príhovorcom
a ochrancom udalostí a vizionárov
proti v‰etk˘m vnútorn˘m a vonkaj‰ím
útokom.

V tomto regióne mal povesÈ najuãenej‰ieho biskupa a teológa. Kardinál
Franjo Kuhariã – toho roku sme oslávili päÈroãnicu jeho odchodu na veãnosÈ – bol prav˘m pastierom, vo svojom vnútri veriacim a svät˘m, ktorého
si v‰etci uctili a váÏili, ktor˘ sa nikoho
nezºakol. Arcibiskup Franiã ako teológ a mysliteº o BoÏom pôsobení vo
svete i‰iel k tomu istému cieºu z inej
pozície – cez svätosÈ. Obaja – jeden
na severe, druh˘ na juhu Chorvátska
– zjednocovali v sebe katolíckeho ducha a oddanosÈ Svätej stolici. Dnes
5
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sa obaja vo veãnosti prihovárajú pred
BoÏou tvárou, aby sme sa zorientovali
v nejasnej a hmlistej prítomnosti.
Na radu niektor˘ch profesorov z Ríma, najmä pátra Roberta Fariciho SJ,
profesora spirituality na Gregoriáne
v Ríme, putoval arcibiskup Franiã
istého veãera roku 1981 inkognito do
MedÏugoria. Pri‰iel na veãernú bohosluÏbu do kostola, bolo to za studeného, daÏdivého roãného obdobia.
Sedel vzadu v lavici ako obyãajn˘ veriaci, zaÏíval ten preplnen˘ kostol, sledoval bohosluÏbu a videl, Ïe sv. om‰a
i v‰etky modlitby sa slávili celkom
v katolíckom duchu a v katolíckom
ovzdu‰í. Dojalo ho to do hæbky du‰e,
takÏe si povedal: „To môÏe byÈ iba od
Ducha Svätého.“ Duch Svät˘ pouÏíva
Pannu Máriu, aby povedal súãasnej
Cirkvi dôleÏité veci, aby ju oboznámil
s t˘m, ão stálo oproti komunistickej
ideológii.
Ako múdry pastier videl, ako sa jeho veriace stádo náhlilo do MedÏugoria. Chcel sa aj sám presvedãiÈ, aby
„nevyrazil nejak˘ koreÀ horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnoh˘ch“
(Hebr 12, 15). Ak je to nieão zlého,
treba to zniãiÈ na koreni, tak zm˘‰ºal
vodca stáda. Preto sa postavil do prvého radu a po osobn˘ch skúsenostiach v MedÏugorí sa stal spolubojovníkom a zástancom uctievania medÏugorskej Matky BoÏej. VÏdy zdôrazÀoval, ako medÏugorské udalosti a ich
roz‰irovanie v cirkvi jeho diecézy spôsobili viac dobrého neÏ celá povojnová pastorálka a kÀazská sluÏba. MedÏugorie mení ãloveka, jeho srdce,
obracia ãloveka k Bohu. Tento postoj
mu osobne priniesol mnoho nepríjemností, osobné trápenia, obviÀovania,
6

e‰te aj u Svätého Otca. On sám oboznámil pápeÏa Jána Pavla II. s MedÏugorím. A pápeÏ mu povedal, Ïe sa
denne modlí za kladné rie‰enie t˘ch
udalostí.
Spoznal osobne vizionárov, bliÏ‰ie
najmä Mariju Pavloviãovú. Ona ho vopred upozornila, ão ho bude oãakávaÈ
pre jeho postoj voãi MedÏugoriu –
osoãovania, oãierÀovania, ba dokonca aj posmech. Bol dostatoãne múdry
a pokorn˘, hºadal radu ako pastier
a teológ u mal˘ch a neuãen˘ch podºa
biblick˘ch kategórií. „Zvelebujem Èa,
Otãe, Pán neba i zeme, Ïe si tieto veci
skryl pred múdrymi a rozumn˘mi
a zjavil si ich maliãk˘m.“ (Mt 11, 25).
Mohol povedaÈ s Pavlom: „stali sme
sa divadlom pre svet anjelov i ºudí...“
(1 Kor 4, 9). Pokiaº len mohol, chodieval pravidelne aspoÀ raz do roka do
MedÏugoria, a to na v˘roãie svojej vysviacky, na narodeniny alebo v decembri. Bol dlhé roky ÈaÏk˘m diabetikom a bol odkázan˘ na cudziu pomoc, veºmi zle videl, no nikdy neprestal ãítaÈ a zaujímaÈ sa o MedÏugorie.
Ako arcibiskup na odpoãinku Ïil v úplnej chudobe.
K˘m mohol, prijímal v Splite v konkatedrále sv. Petra pútnikov, priateºov, kÀazov a novinárov, vÏdy nad‰ene rozprával o MedÏugorí a zaujímal
sa o v‰etko, rád nás mal ako hostí
z MedÏugoria. V‰etk˘m pastorálnym
spolupracovníkom aj medÏugorsk˘m
vizionárom kládol vÏdy na srdce poslu‰nosÈ voãi Matke BoÏej a Cirkvi.
To neúnavne opakoval. Mnohí pútnici,
ktorí v osemdesiatych a deväÈdesiatych rokoch putovali do MedÏugoria,
ho vÏdy v Splite nav‰tívili. Keì nastúpil na odpoãinok, cestoval po celom
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svete a pri mnoh˘ch zhromaÏdeniach
hrdo vydával svedectvo o MedÏugorí,
Sme presvedãení, Ïe MedÏugorie bolo preÀho ak˘msi Damaskom, kde zaÏil
blesk milosti, vnútorné osvietenie, istotu. âo sa skutoãne odohralo v jeho vnútri a v jeho srdci, to nevieme. Spísal to
vo svojich pamätiach, ktoré sa majú
sprístupniÈ a zverejniÈ pribliÏne o 30 rokov po jeho prechode do veãnosti. Tak
si to sám Ïelal. My v‰ak veríme, Ïe bol
vo vtedaj‰ej biskupskej konferencii horliv˘m advokátom MedÏugoria a ak˘msi
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hromozvodom, ktor˘ zabránil, Ïeby sa
tu v‰etko zakázalo a dostalo do mimocirkevného kontextu. Pán a Matka BoÏia si vÏdy nájdu tie pravé osoby v pravom ãase... On rozpoznal v MedÏugorí
tretie znamenie po Lurdoch a Fatime.
Porovnával komunistické prenasledovanie Cirkvi s dejinami prvotnej cirkvi.
Prvotná cirkev bola prenasledovaná
po tri storoãia, najväã‰mi jeho spolurodákom Diokleciánom zo Splitu. Veril,
Ïe komunistické prenasledovanie potrvá iba polovicu toho ãasu. Od vystú-
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penia mladého Marxa aÏ po pád komunizmu pre‰lo jeden a pol storoãia.
A desaÈ rokov po zaãiatku medÏugorsk˘ch udalostí sa rozpadol aj apokalyptick˘ ãerven˘ drak, Sovietsky zväz.
Keì arcibiskup Franiã fyzicky oslabol, mohol urobiÈ iba jedno: byÈ pred
Najsvätej‰ou oltárnou sviatosÈou v kaplnke poklony v konkatedrále, ktorú dal
sám zriadiÈ a v ktorej bol pochovan˘.
V nej strávil denne päÈ aÏ ‰esÈ hodín.
Dobr˘ príklad pre v‰etk˘ch, ão nevedia,
ak˘ zmysel majú daÈ svojej starobe.

ëakujeme Pánovi a Matke BoÏej, Ïe
nám práve v Àom dali na zemi mocného príhovorcu, a sme presvedãení, Ïe
sa bude z veãnosti za nás e‰te väã‰mi prihováraÈ, aby BoÏie dielo, ktoré
sa tu zaãalo, rástlo a mohlo sa vyvíjaÈ
ako mohutn˘ strom obnovy viery, nádeje a lásky. Veríme, Ïe ho Mária
v nebi prijala do svojho materinského
objatia, lebo on jej na zemi tieÏ verne
slúÏil a podporoval pravú úctu k nej.
MedÏugorie 21. marca 2007
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Uzdravenie Alfonsa Sarracha

Uzdravil som sa
v MedÏugorí
Alfons Sarrach pri‰iel na svet roku 1927
vo vtedaj‰om slobodnom ‰táte Danzig. Vyrastal v nemecko-poºskej kultúre. DÀa 1.
septembra 1939 tam zaÏil vypuknutie druhej svetovej vojny. Desiatich ãlenov jeho
rodiny ako odporcov nacistického reÏimu
ihneì odvliekli do koncentraãného tábora.
Zvy‰ní ãlenovia ich nasledovali o pár mesiacov neskôr. To navÏdy poznamenalo jeho myslenie.
V deväÈdesiatych rokoch vy‰lo „Prorocké vzplanutie v MedÏugorí“, oznaãované
v renomovanej zahraniãnej tlaãi ako jeden
z najzávaÏnej‰ích titulov konãiaceho sa storoãia. V nasledujúcom zväzku „MedÏugorské posolstvo o slúÏiacom Bohu“ boli prednesené základné ãrty novej kultúry! Stal sa podnetom pre zmenu zm˘‰ºania v politike a teológii a pripravil cestu
pre nov˘ obraz Boha.
V júni 2006 bol Alfons Sarrach v MedÏugorí, aby sa poìakoval Bohu, lebo bol
vylieãen˘ z rakoviny. Lidija Parisová sa s ním porozprávala.
Ako ste poznávali MedÏugorie?
Pri‰iel som do MedÏugoria roku
1987 ako skeptik. Opätovne ma oslovovali ºudia a p˘tali sa ma, ão si
o MedÏugorí myslím. Vtedy som práve pracoval na knihe o neveriacom
Tomá‰ovi, ktor˘ bol misionárom v Indii, pátral som v egyptskej, rímskej
a indickej starovekej kultúre, zaoberal
som sa evanjeliami a to mi staãilo.
ªudia v‰ak stále hovorili, Ïe je to
vlastne hanba, keì sa o to ako katolícky Ïurnalista nezaujímam. Moja Ïena bolo toho názoru, Ïe mi nezostáva
10

niã iné, ako tam odcestovaÈ. Na Vianoce roku 1987 sme teda pri‰li s na‰imi tromi indick˘mi deÈmi. Chcel
som iba pozorovaÈ, ale po t˘Ïdni sa
ãosi vo mne premenilo. B˘vali sme
v Miletine u istej rodiny, ktorá pre nás
zorganizovala aj stretnutie s Marijou
Pavloviãovou. Mal som s Àou dlh˘
rozhovor a potom sa hrádza prelomila. Bolo mi jasné, Ïe MedÏugorie je
ãosi celkom nezvyãajné, celkom nezvyãajná udalosÈ pre budúce tisícroãie.
VÏdy som sa veºa zaoberal budúc-
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nosÈou. Niekoºkokrát v Ïivote som
mal intuíciu pre nastávajúce veci. V MedÏugorí ma neopú‰Èal pocit, Ïe MedÏugorie znamená vyt˘ãenie smeru
pre tretie tisícroãie. Nezaujímali ma
ani tak veºmi vizionári, hoci som mal
veºmi hlbok˘ rozhovor s Marijou Pavloviãovou. Viedol som aj iné rozhovory s ãlenmi modlitbovej skupiny, aby
som zistil, aké zm˘‰ºanie vyvolala
Matka BoÏia. Pre mÀa bola dôleÏitá
reakcia v du‰iach ºudí, ktorí to v‰etko
sledovali.
Ako viete oddeliÈ túto v˘chovu,
ktorá prichádza od Matky BoÏej,
od mentality a rodinnej v˘chovy
tu v Hercegovine?
Bolo mi jasné, Ïe Matka BoÏia práve preto zaãala tu. Podºa mojej mien-

ky na‰la tu prirodzené predpoklady,
lebo si myslím, Ïe tu v Hercegovine
sa dalo nájsÈ najmenej prekrútené rodinné povedomie. Tu sa e‰te mohla
oprieÈ o zdravú povahu, ão uÏ v in˘ch
oblastiach Európy nebolo moÏné.
VÏdy sa hovorí, Ïe milosÈ predpokladá prirodzené danosti. Pozoroval
som tu ºudí a rodiny. VzÈah detí k rodiãom a rodiãov k deÈom. TakÏe mi
bolo jasné, Ïe Matka BoÏia nezaãala
v skazenej západnej civilizácii. Boh
sa nestal ãlovekom v Aténach, Ríme
alebo v Alexandrii, ale v Izraeli. Veì
Îidia boli vtedy jediní monoteisti na
celom svete. Mali jedinú skutoãnú
náboÏenskú veºkú autoritu, chrám
a Písmo, a v tejto do istej miery koncovej dobe kompaktného Izraela pri‰iel JeÏi‰. VyuÏil teda prirodzené
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Marija Pavloviãová-Lunettiová poãas zjavenia 17. marca 2007 v MedÏugorí

predpoklady, aby zaviedol jedineãné
zjavenie. Toto porovnanie sa mi natískalo v MedÏugorí. Ovzdu‰ie Izraela
nachádzam tu v MedÏugorí. Potom
mi napadlo, Ïe prví kresÈania, ktorí
poznali JeÏi‰ovo posolstvo, nemohli
mlãaÈ. Mali vnútorn˘ oheÀ, museli ho
rozná‰aÈ do celého sveta. Práve to
sa dialo v MedÏugorí. ªudia prichádzajúci do MedÏugoria nemohli uÏ
mlãaÈ. Biskup Fulda, ktor˘ medzit˘m
uÏ nie je medzi Ïiv˘mi, povedal raz
pri veºkom medÏugorskom stretnutí
v katedrále pred asi 8000 ºuìmi:
„...prívrÏenci MedÏugoria sú tvrdá rasa!“ Îiada sa im podeliÈ sa s ostatn˘mi o to, ão tu zaÏili.
âo treba oznamovaÈ?
Podºa mojej mienky dá sa to urobiÈ
veºmi prost˘m spôsobom: svet tak˘,
12

ak˘ je dnes a ak˘ bol po celé tisícroãia, bol spravovan˘ podºa kategórií
moci. Jedni moc uplatÀovali, a tí
ostatní sa stali obeÈami moci. Táto
my‰lienková schéma je dodnes veºmi
hlboko zakotvená v ºudskej prirodzenosti. Nie iba v politike, aj v rodine.
Otcovia rozhodujú, oni sú patriarchovia. To sa tu podºa môjho názoru prelomilo a nahradilo myslením v kategóriách sluÏby. Keì mi Marija Pavloviãová povedala, Ïe Matka BoÏia sa
zjavuje v siv˘ch ‰atách, bolo mi to
jasné. Sivá je farba sluÏby. To bol jeden poznatok.
T˘m druh˘m bolo: celú západnú
civilizáciu je usmerÀuje v˘rok slávneho francúzskeho filozofa Descarta:
Cogito, ergo sum. Myslím, teda som.
A tu, v MedÏugorí, keì som poãas
jedného zjavenia kºaãal pred kosto-
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lom, sa mi ujasnilo, Ïe Matka BoÏia
prelamuje toto filozofické myslenie.
UÏ neplatí: cogito, ergo sum, ale –
amo, ergo sum. Milujem, teda
som. Rozum sa stal zajatcom priestoru a ãasu. Láska prelamuje priestor
a ãas.
Bol som so svojou skupinou na
Podbrde. Dlho sme stáli pred siv˘m kríÏom tretieho dÀa zjavení.
Tu sa podºa mÀa symbolicky vyjadruje podstatn˘ zmysel posolstiev. Mária v siv˘ch ‰atách pred
siv˘m kríÏom a siv˘m pozadím...
Pokoj s Bohom a navzájom
medzi ºuìmi je moÏn˘ len vtedy,
keì v Àom Ïije duch sluÏby. Kto
slúÏi, toho sa netreba báÈ. Kto
slúÏi, neroz‰iruje okolo seba paniku moci.
Nedávno ste prekonali ÈaÏkú chorobu. MôÏete nám porozprávaÈ príbeh vá‰ho uzdravenia?
15. januára 2005 pri rozlúãke
s chorvátskym franti‰kánskym
pátrom Dominikom Ramljakom
mi zaãalo prudko krvácaÈ z nosa
a museli ma previezÈ sanitkou na
kliniku vo Fulde. Strata krvi bola
znaãná. Zavinilo to nedostatoãné zráÏanie. Hneì som dostal infúziu. Na druh˘ deÀ mi oznámil
svetoznámy ‰pecialista prof. Dr.
Draf, Ïe príãina je v samotnej
krvi. Previedli ma na tumorové
centrum. Jeho kolega prof. H. G.
Höffkes mi oznámil, Ïe je to
roz‰írená zhubná rakovina krvi
(malígny plazmocytom). Veºmi
váÏna. SmrÈ bola na dosah blízko.
Na moje vlastné prekvapenie –
a na prekvapenie lekárov – rea-

goval som radosÈou. Ako sa ukázalo
neskôr pri prehliadkach, dôvodom
bola medÏugorská spiritualita, ktorá
ma preduchovnila pri téme „veãnosÈ“
v mojej knihe „Prorocké vzplanutie
v MedÏugorí“.
Lekári riskovali chemoterapiu, hoci
tu bola moÏnosÈ, Ïe ju telo uÏ neprij-
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me. V tom ãase som na rádiológii
stretol priateºku istého profesora, odborného lekára pediatra, u ktorej tieÏ
kon‰tatovali rakovinu.
Môj stav bol v‰ak oveºa váÏnej‰í.
Na môj pokus ute‰iÈ ju nasmerovaním na nebo odpovedala: nie, ona nie
je e‰te tak ìaleko, ona e‰te nechce
zomrieÈ.
O rok neskôr zomrela, ja Ïijem.
V kritickej fáze som zaÏil blízkosÈ smrti. Pokúsil som sa opísaÈ to vo svojej
knihe „Z druhej strany zdania“, ktorá
má onedlho vyjsÈ. Veºmi slabo a ne‰ikovne, lebo to zaÏité „stretnutie s veãn˘m Ty“ sa nedá vypovedaÈ.
V tom ãase sa o mojom stave dozvedela Marija Stelzerová-DugandÏiãová a zavolala mi. Zdesená plakala
pri telefóne. Informovala Mariju Pavloviãovú, s ktorou som bol od vydania oboch mojich kníh v dôvernom
vzÈahu. Marija mi veºmi pohnutá zavolala z Milána. Od ºaku som nedokázal hovoriÈ ani po chorvátsky, ani po
taliansky, hoci normálne obe tieto reãi ovládam, a prosil som ju, ãi by sme
nemohli spolu hovoriÈ po anglicky.
Ute‰oval som ju a povedal jej, Ïe sa
te‰ím, Ïe ãoskoro uvidím Matku BoÏiu, ktorú ona uÏ teraz môÏe zaÏívaÈ.
Ale ona váÏne vravela, Ïe sa bude za
mÀa modliÈ. Na rozlúãku som jej povedal, Ïe sa uvidíme v nebi, a ìakoval som jej za v‰etko, ão pre nás urobila.
O päÈ mesiacov neskôr zavolal ma
profesor do svojej kancelárie, len tak
Ïiaril dobrou náladou. Na moje nesmierne prekvapenie mi oznámil, Ïe
uÏ nepotrebujem nijaké o‰etrovanie,
Ïe rakovinové symptómy úplne zmizli. Keì som poznamenal, Ïe neviem,
ãi sa mám radovaÈ, alebo smútiÈ, odpovedal, Ïe túto reakciu oãakával.
14

Ale mám vraj vyuÏiÈ ãas a písaÈ ìal‰ie knihy.
Keì som opustil jeho izbu, stretol
som sa s jeho zástupkyÀou Dr. A.
Distelrathovou a oznámil som jej svoje prekvapenie. Povedala na to:
„K prekonaniu nádoru ste sám prispeli znaãn˘m dielom.“ Rakovina je
vraj tajuplná choroba. Dlho potom
som sa jej p˘tal, ãi by mi nemohla pre
môj rukopis uviesÈ nejak˘ príklad zo
svojej dlhoroãnej onkologickej praxe,
pri ktorom moÏno prekonanie rakoviny pripísaÈ du‰evn˘m vplyvom. Usmiala sa a povedala: „T˘m príkladom ste
vy.“ Na moju otázku, ãi by som správu o svojej chorobe mohol uviesÈ do
vzÈahu s MedÏugorím, dopovedala:
„To patrí dokopy.“
K 25. v˘roãiu v roku 2006
bol som so skupinou 130 pútnikov v MedÏugorí. Spolu so
Ïenou sme sa ubytovali u Slavice Vasiljovej. Len ão som
pri‰iel, prekvapila ma svojou
náv‰tevou Marija Pavloviãová. Hlboko pohnut˘ som povedal: „Marija, ja som si myslel, Ïe sa stretneme uÏ iba
v nebi.“ Ona odpovedala:
„Nie, ja som vedela, Ïe sa tu
uvidíme. Modlili sme sa za
vás.“
Krátko pred rozlúãkou sme
nav‰tívili pátra Zovku v ·irokom Brijegu. V katechéze pre
nemecky hovoriacich pútnikov mi oznámil isté osobné
posolstvo, ktorému inak nik
nerozumel, ani moja Ïena.
Oznámil mi v Àom príãiny,
preão e‰te Ïijem, a ãasové
rozpätie, ktoré mi bolo darované. Neskôr pri‰iel v sakristii
ku mne a povedal: „Alfons,
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teraz napí‰e‰ knihu o MedÏugorí.“
Keì som ho upozornil, Ïe som uÏ dve
také knihy napísal, povedal: „Ale teraz napí‰e‰ e‰te jednu. Poponáhºaj
sa, kaÏd˘ deÀ je vzácny. Pí‰e‰ to pre
Cirkev.“
Som presvedãen˘ a pevne verím,
Ïe moje uzdravenie nasledovalo po
modlitbovej intervencii Marije Pavloviãovej, ktorá mi zavolala z Milána,
keì bol môj stav beznádejn˘.
Preão Cirkev otáºa s uznaním?
Mali by sme to chápaÈ pozitívne.
Podºa mojej mienky takto sú vystavení skú‰ke ºudia, ktorí pri‰li k viere
prostredníctvom MedÏugoria, a upev-

ní ich to vo viere. Patrí to pre MedÏugorie k procesiu dozrievania. Príli‰
rázne uznanie by mohlo maÈ aj negatívne následky. To sa musí presadiÈ.
Mal som rozhovor s kardinálom Ratzingerom o MedÏugorí. On veºmi presne vie, ako o tom zm˘‰ºam. âítal aj
moje knihy. Mons. Periã roz‰iroval falo‰nú správu, Ïe sa pápeÏ nad MedÏugorím smial. Nesmial sa, ale usmieval!
To sa dá aj pozitívne chápaÈ. Keby
bol chcel, bol by mohol nieão povedaÈ, ale nepovedal niã. Len sa usmieval. Benedikt XVI. v otázke MedÏugoria bude sledovaÈ tú istú líniu
ako Ján Pavol II.
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Roãné zjavenie Mirjane Dragiã e
18. marca 2007 mala Mirjana svoje
roãné zjavenie v komunite Cenacolo
v MedÏugorí. Vizionárka Mirjana mala
od 24. júna 1981 do 25. decembra
1982 denné zjavenia. Poãas posledného denného zjavenia jej povedala
Matka BoÏia, Ïe sa jej bude zjavovaÈ
raz roãne, a to vÏdy 18. marca. Predt˘m jej zverila desiate tajomstvo.
Z tohto dôvodu sa uÏ od skor˘ch rann˘ch hodín zhromaÏdilo veºké mnoÏstvo pútnikov. Viac neÏ 5000 pútni16

kov z celého sveta bolo v hale a okolo nej, kde Mirjana oãakávala zjavenie. Chlapci z Cenacola nain‰talovali
veºkú obrazovku, aby mohli zjavenie
sledovaÈ aj pútnici vonku. Tak mohli
v‰etci pútnici spolupreÏívaÈ zjavenie
Mirjane. Vládla nádherná atmosféra.
Pútnici sa modlili ruÏenec v rozliãn˘ch jazykoch. V modlitbe oãakávali
príchod Matky BoÏej. Zjavenie sa zaãalo o 14,07 h a trvalo do 14,12 h.
Matka BoÏia dala toto posolstvo:
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ã eviãovej-Soldovej 18. marca 2007
„Drahé deti! Prichádzam k vám
ako Matka s darmi. Prichádzam
s láskou a milosrdenstvom. Drahé deti, moje srdce je veºké. Îelám si, aby v Àom boli v‰etky va‰e srdcia oãistené modlitbou
a pôstom. Îelám si, aby prostredníctvom lásky na‰e srdcia
spoloãne triumfovali. Îelám si,
aby ste cez tento triumf uvideli
pravú cestu, skutoãnú pravdu
a skutoãn˘ Ïivot. Chcem, aby ste

mohli vidieÈ môjho Syna. ëakujem vám.“
Matka BoÏia poÏehnala nás v‰etk˘ch a v‰etky náboÏenské predmety.
Znovu zdôraznila, Ïe toto je len jej
materinské poÏehnanie, a poÏiadala
o denné modlitby za t˘ch – ako povedala – „ktor˘ch si jej Syn vyvolil
a poÏehnal“ (Mirjana vysvetlila, Ïe si
myslí, Ïe sa to vzÈahuje na kÀazov).
17
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Drahé deti! Aj dnes vás znovu vyz˘vam na obrátenie.
Otvorte svoje srdcia. Toto je milostiv˘ ãas, k˘m som
s vami, vyuÏite ho.
(Z posolstva z 25. apríla 2007)
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18. marca som bol v MedÏugorí so
skupinou pútnikov z Horného Rakúska. Okolo poludnia sme sa zhromaÏdili v priestoroch Cenacola, kde sa
malo uskutoãniÈ roãné zjavenie Matky
BoÏej Mirjane. K˘m tam prúdili zástupy ºudí, viedol som duchovn˘ rozhovor s istou pútniãkou z na‰ej skupiny.
ªudia boli otvorení Bohu a plní radostného oãakávania. UÏ z diaºky bolo poãuÈ spev a modlitbu ruÏenca.
Keì som pri‰iel do zaplnenej haly, na
moje veºké prekvapenie mal som miesto úplne vpredu. Odtiaº som mohol
celkom zblízka pozorovaÈ Mirjaninu
tvár. Do zjavenia ostávala asi hodina.
Celá hala bola naplnená modlitbami.
Chorí a telesne postihnutí pri‰li dnu.
Celkom vpredu bol ist˘ mlad˘ muÏ,
20

úplne ochrnut˘. To v‰etko sa ma hlboko dotklo a pripomenulo mi evanjelium: podobne to bolo, keì JeÏi‰ pri‰iel na nejaké miesto a ºudia mu priná‰ali chor˘ch. Stále priná‰ali dopredu
lístoãky a malé papieriky, ktoré boli
pre Matku BoÏiu, a dávali ich do veºkého ko‰a. Medzit˘m pri‰la Mirjana
s manÏelom a ìal‰ími príbuzn˘mi
a kºakli si pred sochu Matky BoÏej
a pred kríÏ. Pomodlila sa s nami niekoºko tajomstiev ruÏenca. Po ruÏenci sa
zaãala sama modliÈ Otãe ná‰. O chvíºu
jej modlitba náhle stíchla a napätie,
ktoré bolo cítiÈ, v okamihu povolilo.
Mirjana zdvihla svoj pohºad nahor
a h˘bala perami ako v rozhovore.
V celej hale panovalo úplné ticho.
V Mirjaninej tvári bolo cítiÈ vrúcnosÈ
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Páter Francesco

V MEDžUGORI’
18. MARCA 2007
jej stretnutia s Matkou BoÏou. Zjavenie trvalo pribliÏne päÈ minút. Mirjana
vyzerala e‰te nejak˘ ãas potom veºmi
dojatá. Po malej prestávke bolo najprv
do knihy zapísané posolstvo,
ktoré Matka BoÏia poskytla.
Mirjana ho diktovala slovo za
slovom spolupracovníkovi vedºa seba. Toto posolstvo sa
hneì nato prekladalo do viacer˘ch reãí a oznámilo sa prítomn˘m. Pritom sa mi zdalo
nápadné najmä Ïelanie Matky
BoÏej: „Chcem, aby ste mohli
vidieÈ môjho Syna.“ Márii teda
nejde predov‰etk˘m o to, aby
sme videli ju, leÏ aby sme
videli jej Syna. JeÏi‰a v‰ak
môÏeme denne vidieÈ pri sv.
om‰i. MôÏeme ho vidieÈ pri
eucharistickej poklone. MôÏeme naÀ nazeraÈ vÏdy a v‰ade
v modlitbe srdcom. A môÏeme ho poznávaÈ vo svojich
blíÏnych. Je to vlastne veºmi
zrejmé v MedÏugorí, Ïe zjavenia Matky BoÏej, ktoré e‰te
stále pretrvávajú, nie sú tou
ústrednou udalosÈou. V centre
stojí kaÏd˘ deÀ sv. om‰a, tie
mnohé spovede okolo kostola, poklona, modlitba kríÏovej
cesty, ruÏenca... Mária si Ïelá,
aby sme hºadeli na Krista. Jej
zjavenia a posolstvá nám pri
tom pomáhajú. ZároveÀ nás

povzbudzujú, lebo sa nám tak ºah‰ie
verí, Ïe nám je denne nablízku.
Túto materinskú blízkosÈ Matky BoÏej som smel ãasto, preãasto zakú‰aÈ
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doteraz uÏ 23 rokov. E‰te sa dobre pamätám na ten nedeºn˘ veãer, keì sme
po namáhavom cestovaní po niekoºk˘ch prekáÏkach do‰li prv˘krát do MedÏugoria. Práve bola veãerná om‰a
a pred kostolom stálo veºa ºudí, lebo
dnu bolo primálo miesta. Viera t˘chto
ºudí, intenzívna modlitba, spevy, citeºn˘ pokoj – to v‰etko sme vnímali vtedy
ako kus neba. Súãasne sa v‰ak t˘m
zaãala intenzívna v˘mena názorov
o základn˘ch otázkach Ïivota. Otázka
duchovného povolania sa tak pre mÀa
22

stávala stále dôleÏitej‰ou.
UÏ pri mojej druhej ceste
do MedÏugoria, bolo to na
Veºkú noc 1994, som sa
k tomuto povolaniu dostal
o dobr˘ kus bliÏ‰ie. Pomohol mi vtedy podrobn˘
rozhovor s pátrom Slavkom, ktor˘ si preÀ na‰iel
ãas dokonca veãer na
Veºkonoãnú nedeºu. O pol
roka neskôr mohol som
koneãne v‰etko opustiÈ
a rozhodnúÈ sa pre kÀazsk˘ úrad. Som presvedãen˘, Ïe ma pri tom viedla
Matka BoÏia. Aj krátko
pred mojím kÀazsk˘m
svätením som smel stráviÈ
pár dní v MedÏugorí. Vo
svojej noãnej modlitbe na
Vrchu zjavenia – bol som
vtedy niekoºko hodín na
vrchu celkom sám – zveril
som pred kríÏom Pánovi
a Matke BoÏej kaÏd˘ deÀ
svojho budúceho kÀazského Ïivota. Vedel som
iba povedaÈ: „Pane, som
chudobn˘ a slab˘ a sám od seba niã
nedokáÏem. Celkom sa spolieham na
teba.“ O jedenásÈ rokov neskôr bol v˘roãn˘ deÀ mojej kÀazskej vysviacky
práve v ten deÀ, keì sa páter Slavko
„narodil pre nebo“. Bola to náhoda,
alebo nám Boh chce daÈ niekedy malé
náznaky, Ïe sme súãasÈami väã‰ieho
plánu? MedÏugorie je pre mÀa miestom modlitby, miestom duchovnej jednoduchosti, spojením s prírodou, miestom pokoja. V pokoji a tichu sa modliÈ na Vrchu zjavenia alebo kráãaÈ
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na KriÏevac, to znovu napæÀa studnicu
du‰e. Keì sa obzerám, spoznávam, Ïe
mnohé podnety pre moje kÀazské
úãinkovanie vy‰li ak˘msi spôsobom
z MedÏugoria. Tri-‰tyri razy do roka
tam cestujem – zväã‰a s nejakou skupinou. Viackrát som sa zúãastnil aj na
kÀazsk˘ch exercíciách, ktoré sa konajú kaÏd˘ rok zaãiatkom júla. Pravda,
aj v MedÏugorí moÏno ostaÈ duchovne
na povrchu a aj tam sa potrebujeme
sami rozhodnúÈ pre duchovn˘ Ïivot.
Napomáhajú to posolstvá Matky BoÏej.
Sú to slová Matky, ktorá by nám
chcela pomôcÈ, Ïeby sme na‰li vnútorn˘ pokoj a i‰li po svojej ceste k Bohu. „Choìte s Bohom, anjelici moji!“ –
tak sa niekedy lúãila Matka BoÏia s vizionármi.

Zo skúsenosti viem, Ïe ºudia, najmä
mladí ºudia, sú tu veºmi ãasto motivovaní, aby hºadali Boha. Mnohí po dlhom ãase nájdu zasa cestu k viere
a k Cirkvi. Je neuveriteºné, aké obety
na seba mnohí berú.
Pre star‰ích ºudí je tá cesta niekedy
naozaj namáhavá. Nedávno boli v na‰ej skupine aj poãetné rodiny s deÈmi.
Bola to takmer rodinná púÈ. VÏdy sa
tomu divím, koºko mlad˘ch ºudí vydrÏí
na mládeÏníckom festivale v lete
v páºave a horúãave pri predná‰kach
a modlitbách.
ëakujme za to Matke BoÏej, Ïe má
s nami toºkú trpezlivosÈ, Ïe uÏ tak dlho prichádza k nám a Ïe ju to neunavuje, ako nám to povedala nedávno
v posolstve. Pre Àu i pre nás je tu dozaista e‰te veºa práce.
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Dr. Johannes Gamperl

„Drahé deti! Aj dnes vás
znovu vyz˘vam na obrátenie.
Otvorte svoje srdcia. Toto je
milostiv˘ ãas, k˘m som s vami, vyuÏite ho. Povedzte: ,Toto je ãas pre moju du‰u.‘ Som
s vami a milujem vás nekoneãnou láskou. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Vìaka, ó Mária, na‰a nebeská Matka, za tvoje láskyplné posolstvo, ktor˘m nás vÏdy znovu nástojãivo poz˘va‰, aby sme sa obrátili a otvorili svoje
srdcia Bohu. Je to veºk˘ ãas milosti, Ïe
k nám môÏe‰ aÏ tak dlho prichádzaÈ.
Tak ãasto sa utápame v pozemsk˘ch
veciach, Ïe obãas celkom zabúdame
na Boha, ktor˘ preb˘va v na‰ej du‰i. Ty
nás v‰ak nesmierne miluje‰ a vÏdy nanovo nám pomáha‰ obrátiÈ sa. Vìaka,
Ïe nás nikdy nenecháva‰ bez pomoci.
Preto voláme k tebe plní dôvery: „Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, Ïe nikdy nebolo poãuÈ, Ïe by bol niekto
opusten˘, kto sa utiekal pod tvoju
ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor Ïiadal. Aj ja touto dôverou povzbuden˘ k tebe, Matka, Panna panien, sa
ponáhºam, k tebe prichádzam, k tebe
sa uchyºujem, ja úboh˘ hrie‰nik. Matka
veãného Slova, nezavrhni moje slová,
24

ale ma milostivo vypoãuj a vysly‰.
Amen.“
OTVORTE SVOJE SRDCIA
„Drahé deti! Aj dnes vás znovu vyz˘vam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia.“
Îivot s Bohom sa vÏdy zaãína JeÏi‰ov˘mi slovami: „ObráÈte sa a verte
evanjeliu!“ (Mt 1, 15). Musíme sa obrátiÈ k Bohu s rozhodnosÈou a otvoriÈ mu
svoje srdce. Musíme sa zrieknuÈ zlého
a celkom sa darovaÈ Bohu. Nesmieme
sa rozplynúÈ v pozemskosti, ão sa bohuÏiaº ãasto stáva. „Pane, kto smie b˘vaÈ v tvojom stánku? Kto môÏe nájsÈ
odpoãinok na tvojom svätom vrchu?“
Tak nám privoláva Ïalmista a potom
odpovedá: „Ten, ão kráãa bez po‰kvrny a koná spravodlivo“ (Î 15, 1n). My
v‰etci sme omylní ºudia a stále zaostávame za t˘m, ãím by sme mali byÈ:
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My‰lienky k posolstvu
z 25. apríla 2007

TOTO JE MILOSTIV¯ âAS,
K¯M SOM S VAMI, VYUÎITE HO

„povolaní svätí“ (Rim, 1, 7). Boli sme
draho vykúpení krvou ná‰ho Pána JeÏi‰a Krista. „On nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov“ (Zjv 1,
5). Obrátenie sa musí diaÈ stále odznova, lebo ako ºudia Ïijeme veºmi povrchne a svoje priority si nesprávne volíme.
Aj keì nemáme ÈaÏké hriechy, Boh
sám vie, ão nám spôsobujú na‰e takzvané „malé chyby a hriechy“. Pomyslime na tie mnohé zanedbávania! Veì
ão v‰etko zanedbal ten farizej, ktor˘
pozval Pána a pohor‰oval sa nad
hrie‰nicou, ktorá pri‰la za Pánom! (Porov. Lk 7, 36 – 50). Nedal Pánovi vodu,
neprivítal ho bozkom, nedal mu oleja,
ani neprejavil nijakú prívetivosÈ! K ustaviãne obnovovanému obráteniu celkom
iste patrí, aby sme sa veãer pri dobrom
spytovaní svedomia p˘tali: ako sa mi
dnes vodilo? Naozaj som lásku k Bohu
a blíÏnym postavil do stredu svojho Ïi-

vota? Veì „milovaÈ bude‰ Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej du‰e, zo v‰etk˘ch svojich síl
a z celej svojej mysle a svojho blíÏneho
ako seba samého!“ (Lk, 10, 27). Otvorme svoje srdcia Bohu, Pánovi, ktor˘ je
láska, potom bude na‰e obrátenie stále hlb‰ie! Matka BoÏia nás 25. mája
1989 pozvala – a to sa veºmi dobre hodí do tohto roãného obdobia, jari –
a povedala: „Poz˘vam vás, aby ste sa
otvorili Bohu. Pozrite, milé deti, ako sa
príroda otvára a dáva Ïivot i plody, tak
aj ja vás poz˘vam, aby ste Ïili s Bohom
a úplne sa mu odovzdali.“
TOTO JE MILOSTIV¯ âAS, K¯M
SOM S VAMI, VYUÎITE HO
„Toto je milostiv˘ ãas, k˘m som s vami, vyuÏite ho. Povedzte: ,Toto je ãas
pre moju du‰u.‘ “
Je to skutoãne nesmierna milosÈ, Ïe
25
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je Matka BoÏia s nami uÏ takmer 26 rokov. Prichádza, lebo nás nadov‰etko
miluje a posiela ju ná‰ Spasiteº. Prichádza, lebo nás chce zachrániÈ a priviesÈ do neba. Veì ak˘ je krátky ãas,
ktor˘ máme stráviÈ tu na zemi! Ako ºah26

ko sa môÏe skonãiÈ! Mária, na‰a nebeská Matka,
nám vÏdy znovu ukazuje, ako máme ÏiÈ a Ïe
Boh musí byÈ stredobodom ná‰ho Ïivota. âo
v‰etko nerobíme pre
svoj telesn˘ Ïivot! Od rána do neskorého veãera
sa väã‰ina ºudí zodiera,
aby skrá‰lila a zlep‰ila
svoje Ïivotné podmienky. Ale ão robíme pre
du‰u? Len máloktorí poznávajú, Ïe by sa takisto, ba oveºa viac mali
staraÈ aj o svoju du‰u.
Ako málo ºudí chodieva
na bohosluÏby (v niektor˘ch farnostiach iba päÈ
percent
pokrsten˘ch),
ako málo sa ich zúãastÀuje na duchovnej obnove alebo na exercíciách!
Indick˘ básnik Rabíndranáth Thákur rozpráva
v jednej parabole toto:
„Chodil som ako Ïobrák
od dverí k dverám, pozdæÏ
dedinskej ulice. Vtom sa
zjavil v diaºke tvoj (pre
nás kresÈanov je to JeÏi‰ Kristus) zlat˘ koã ako
ligotav˘ sen a ja som sa
p˘tal sám seba, ktoÏe je
tento kráº kráºov. Rástla
vo mne nádej. Zlé dni sa
pominuli, oãakával som
almuÏny a bohatstvá. Tu padol na mÀa
tvoj pohºad a s úsmevom si vystúpil.
Koneãne som cítil, Ïe prichádza moje
Ïivotné ‰Èastie. Potom si zrazu vystrel
svoju pravú ruku a povedal si: „âo
má‰, ão by si mi podaroval?“ âo to bol
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za kráºovsk˘ Ïart ÏobraÈ u Ïobráka?
Bol som v rozpakoch a stál som tam
nerozhodne, no nakoniec som vybral
zo svojho me‰ca maliãké zrnieãko ryÏe
a dal som ti ho. Aké bolo v‰ak moje
prekvapenie, keì som veãer prevrátil
svoj me‰ec a medzi bezcenn˘mi haraburdami som to zrnieãko ryÏe zasa na‰iel
– premenené na zlato. Tu
som sa trpko rozplakal a bolo
mi ºúto, Ïe som nena‰iel odvahu daÈ ti v‰etko, ão mám.“
âi tento postoj nie je aj na‰ím
postojom voãi Bohu, Kristovi?
âasto mávame primálo
ãasu a tak málo sily, aby
sme JeÏi‰ovi podarovali veºa, alebo v‰etko! Hej, jeden
Otãe ná‰ pred spaním, ale
pritom sme uÏ ustatí, takÏe
sa nám hneì zatvárajú oãi.
UskutoãÀujme v˘zvu Matky
BoÏej vo v‰etk˘ch situáciách svojho Ïivota: Toto je
ãas pre moju du‰u!“
NESMIERNA LÁSKA
MATKY BOÎEJ K NÁM
„Som s vami a milujem
vás nekoneãnou láskou.“
Je to také prekrásne, Ïe
nás Mária ako na‰a Matka
nesmierne miluje. Tu nenachádzame slová! To môÏeme
iba srdcom prijaÈ a nechaÈ
pôsobiÈ v hæbke svojho vnútra. Podobne jej slová: „Keby
ste vedeli, ako vás milujem,
plakali by ste od radosti!“
Koºkí ºudia kráãali po svojej ceste ruka v ruke s Matkou BoÏou a stali sa tak
svät˘mi! Zverme sa jej, zasväÈme sa, odovzdajme sa

jej úplne! „A kedykoºvek sa ocitnete
v ÈaÏkostiach, nebojte sa! Milujem vás,
i keì ste e‰te vzdialení odo mÀa i od
môjho Syna“ (24. 5. 1984).
Vìaka, ó na‰a nebeská Matka, za
tvoju veºkú lásku k nám! Vìaka, Ïe
k nám vÏdy znovu prichádza‰ a dáva‰
nám posolstvá!
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O stretnutiach s Frane Franiãom
Frane Franiã poãas predná‰ky v MedÏugorí v júni 2000

Frane Franiãa som videl predposledn˘krát vlani pred Vianocami. Nav‰tívil som ho spolu s mojimi priateºmi
Cvitkom Male‰om a Tonãim Lozom
v jeho skromnom apartmáne v dome
vedºa konkatedrály sv. Petra, kostola,
ktor˘ vybudoval poãas svojho dlhoroãného vedenia Splitsko-makarskej
diecézy ako arcibiskup v meste Split.
Na svojich 95 rokov vyzeral celkom
dobre. Sedel v kresle a pozdravil nás
za prítomnosti svojho „anjela stráÏcu“,
sestry Emanuely Milanoviãovej z rádu
sluÏobníc malého JeÏi‰a, ktorá sa
o neho starala, keì bol na penzii. Keì
som mu povedal, Ïe som Ïurnalista,
ktor˘ písaval ãastej‰ie aj o Àom,
usmial sa a odpovedal: „Ty si ten, ão
28

tak dobre pí‰e.“ Zapamätal si najmä
ãlánok, ktor˘ som uverejnil v novinách „Slobodna Dalmacija“ pri príleÏitosti jeho 90. narodenín. To bolo 6. januára 2003. Text mal nadpis „Syn
môj, neustúp pred komunistami!“ Opísal som tam najÈaÏ‰ie chvíle jeho dlhého Ïivota, ktoré preÏíval mlad˘ biskup Franiã krátko po uvedení do správy Splitsko-makarskej diecézy, lebo
sa vzpieral tomu, aby jeho kÀazi boli
zaãlenení do stavovsk˘ch zdruÏení.
Cieºom komunistick˘ch mocipánov
bolo oddeliÈ cirkev v Chorvátsku od
Ríma. PouÏívali na to najrozliãnej‰ie
prostriedky. Najprv odsúdili v procese
po druhej svetovej vojne kardinála
Alojzija Stepinaca do Ïalára. Ako dru-
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Ivan Ugrin

Ivan Ugrin je diplomovan˘ teológ a Ïurnalista. Je dlhodob˘m spolupracovníkom chorvátskeho denníka „Slobodna Dalmacija“. Publikoval niekoºko kníh. Pred pár
mesiacmi vy‰lo jeho posledné dielo „Rozhovory s kardinálom“, kde opisuje svoje poãetné rozhovory s kardinálom Franjom Kuhariãom. Táto kniha mala v Chorvátsku
veºk˘ ohlas.
Ivan Ugrin bol dlhoroãn˘m priateºom arcibiskupa Frane Franiãa. Sme vìaãní, Ïe pre ná‰ ãasopis MEDJUGORJE napísal tento ãlánok.
h˘ bol postihnut˘ 7. júla 1953 Frane
Franiã, ktor˘ zverejnil dekrét, podºa
ktorého kÀazi, ktorí vstúpia do stavovsk˘ch zdruÏení, museli by rátaÈ so
sankciami. Tak bola celá Dalmácia
u‰etrená pred t˘mito zdruÏeniami,
ktoré boli pre Cirkev ‰kodlivé, a „v boji
proti nim nesmie byÈ nijaká obeta priveºká“, napísal Stepinac z domáceho
väzenia v Kra‰iãi v osobnom liste mladému biskupovi.
To, ão Franiã zaÏil v nasledujúcich
rokoch, moÏno na tomto malom priestore ÈaÏko opísaÈ: kameÀovali ho, hádzali doÀho vajcia, preklínali ho, vyhráÏali sa mu, zavreli mal˘ i veºk˘ seminár
a súdne prenasledovali kÀazov...
To v‰etko bolo príãinou, Ïe dostal
cukrovku, a vtedy si nikto nepomyslel,
Ïe bude tak dlho ÏiÈ. Pre trápenie
a smútok ÈaÏko ochorela jeho matka
Ivanica (rod. Krokarová) a zomrela na
jeho 41. narodeniny 29. januára 1953.
Na smrteºnej posteli mu povedala, Ïe
nemá komunistom ustupovaÈ. „Rad‰ej nech Èa zabijú, ale nezraì na‰u
svätú vieru!“ To bolo posolstvo zomierajúcej matky pre jej prenasledovaného syna.
Keì sme pri príleÏitosti ná‰ho predposledného stretnutia o tom hovorili,
vstúpili starcovi Franemu slzy do oãí.

Cel˘ Ïivot strávil bez otca, ktor˘ zomrel v ìalekej Amerike, keì mal Frane
‰tyri roky. Matka znamenala preÀho
v‰etko. Ako aj blahoslavená Panna
Mária, ku ktorej sa utiekal, a práve
v MedÏugorí poãul, ako sa mu prihovára.
„Bolo to v roku 1982, na zaãiatku
medÏugorsk˘ch zjavení, keì som postrehol ten hlas. Dovtedy som sa
modlieval, ako som sa to nauãil v noviciáte u jezuitov, tri hodiny denne.
Tento hlas mi povedal, Ïe sa mám
modliÈ viac. Som presvedãen˘, Ïe to
bola Matka BoÏia, ktorá mi to hovorila. UÏ od poãiatku som putovával do
MedÏugoria, lebo tam chodievali moji
veriaci, a tak som aj ja chcel vidieÈ, ão
sa na tomto mieste deje. âudujem sa,
Ïe tam dnes biskupi nechodievajú
a nepresvedãia sa na vlastné oãi
o tom, ão sa v MedÏugorí deje. Ten
hlas mi teda povedal, Ïe by som sa
ako biskup, ktor˘ uãí in˘ch, mal modliÈ ‰tyri hodiny denne. A potom, keì
som v roku 1988 i‰iel do penzie,
opätovne som poãul ten hlas, ktor˘
mi povedal, Ïe sa musím modliÈ e‰te
jednu hodinu navy‰e.“
To mi povedal v rozhovore 8. septembra 1996. Toto interview som tieÏ
zahrnul do svojej knihy „Rozhovory
29
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Frane Franiã poãas 70-roãného kÀazského jubilea 30. decembra 2006 v Splite

s kardinálom“, a keì slávil 30. decembra
2006 sedemdesiate kÀazské jubileum,
sºúbil som mu, Ïe mu ju donesiem.
No, bohuÏiaº, smrÈ bola r˘chlej‰ia.
Zomrel vo fakultnej nemocnici Firule
v Splite v ten ist˘ deÀ, keì ho pred 50
rokmi jeho predchodca biskup Bonefaniã poveril vedením diecézy, ktorú
pod svojím vedením preslávil rozliãn˘mi pastoraãn˘mi a kultúrnymi iniciatívami, ako to vyjadril pápeÏ Ján
Pavol II. vo svojej písomnej gratulácii.
30

Bol nám otcom a bratom Franem,
pastierom v ÈaÏk˘ch ãasoch, oddan˘m synom Rímskokatolíckej cirkvi,
koncilov˘m reformátorom, ãlovekom,
ktor˘ zanechal veºkú stopu v Ïivote
Cirkvi a chorvátskeho ºudu, ktor˘ nesmierne miloval a ktorému v jednom
posolstve Ïelal, Ïeby ostal Bohu
a Kristovmu evanjeliu vern˘ a aby bol
voãi blahoslavenej Panne Márii otvorenej‰í a zboÏnej‰í v jednote s najvy‰‰ím pastierom v Ríme.
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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.

Bolestn˘ ruÏenec
1. ktor˘ sa pre nás krvou potil.
2. ktor˘ videl hriechy celého sveta.
3. ktor˘ videl aj márne vyliatu svoju
krv.
4. ktor˘ videl aj nenávisÈ proti svojej
láske.
5. ktor˘ cítil aj slabosÈ svojej ºudskej
prirodzenosti.
6. ktor˘ cítil úzkosÈ a hrôzu z múk.
7. ktor˘ prosil: „Otãe, odním tento kalich odo mÀa.“
8. ktor˘ volal: „Nech sa stane tvoja
vôºa!“
9. ktorého anjel posilÀoval.
10. ktor˘ sa pre nás krvou potil.
KniÏku si môÏete objednaÈ prostredníctvom priloÏeného objednávkového lístka. V˘robné náklady predstavujú 22,- Sk
31
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Peter Mikula

A zázraky sa dejú...
(svedectvo z v˘buchu muniãného skladu v Novákoch)
V tom t˘Ïdni som mal odpoludÀaj‰ie
pracovné smeny. Bol prv˘ piatok 2. 3.
2007. Vo ‰tvrtok bola sv. om‰a u nás vo
farnosti. Bol som na sv. spovedi a pristúpil som k sv. prijímaniu.
V piatok dopoludnia som ‰iel do Prievidze, kde som v predajni Lúã nakúpil
modlitebné kniÏky pre star‰ích a dva
obrazy BoÏieho milosrdenstva, ktoré
som chcel vziaÈ na púÈ do Poºska. Vo

32

farskom kostole bola vyloÏená SviatosÈ
oltárna, zúãastnil som sa na adorácii
a o 12.00 h som bol na sv. om‰i, kde
som pristúpil k sv. prijímaniu. Takto duchovne posilnen˘ som i‰iel do práce.
Pracovná smena prebiehala normálne. Bol som od dverí do dielne asi 15-17
metrov. O 16.30 h sa ozval prv˘ v˘buch.
Zhaslo elektrické svetlo a mÀa odhodilo
asi 3 metre. Zostal som leÏaÈ na podlahe v tme. Predstavoval som si, kde sú
asi kovové dvere a plazil som sa po
podlahe. Keì ma hodilo na podlahu,
povedal som si: „âo sa to deje? Pane
BoÏe, zachráÀ nás!“ Dvere mi z druhej
strany kládli odpor, lebo za nimi uÏ boli
sutiny. Podarilo sa mi ich pretlaãiÈ a dostal som sa do chodby. V chodbe som
si chcel najprv kºaknúÈ. V‰etko okolo
‰u‰Èalo, v‰ade padal prach, ale vtom
nastal druh˘ v˘buch, pri ktorom ma vyhodilo cez uÏ ch˘bajúce dvere na dvor.
Padol som na kusy polystyrénu, ktoré
boli rozmetané po dvore. V t˘ch chvíºach som stæp dymu a ohÀa nevnímal.
Po chvíli som vstal a chcel som beÏaÈ
smerom k ‰atniam, cez prach som
z nich videl iba obrysy. Poláman˘ polystyrén (asi 20 cm vrstva) sa mi ‰m˘kal
pod nohami. BeÏalo sa mi veºmi zle.
Keì som sa dostal doprostred dvora,
nastal tretí v˘buch. Znovu ma hodilo na
polystyrén. LeÏal som a vedºa mÀa padali kusy muriva. Vzal som kusy polystyrénu do rúk a leÏiac na zemi, poloÏil
som si ich na hlavu. Úlomky z muriva
a omietky zaãali dopadaÈ na polystyrén.
V‰etko, ão padalo okolo mÀa, bolo veºké a hrozné. Padali aj roxorové Ïelezné
tyãe. V˘buch ich úplne oãistil od betónu
a pozoh˘bal. Padalo to predo mnou kríÏom kráÏom. Bol zázrak, Ïe ma to neza-
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siahlo. Keì v‰etko utíchlo, vstal som
a utekal som do bezpeãia. Vtedy som
uÏ poãul volaÈ o pomoc. Niekto bol privalen˘ asi trojmetrovou vrstvou betónov˘ch kvádrov, trãala z nej len ruka. Podarilo sa mi ju vytiahnuÈ, bola to kolegyÀa. Tvár mala celú krvavú. Odviedol
som ju do umyvárne, kde v‰ak po v˘buchu niã nezostalo, striekala tam len voda. âelo mala rozÈaté tak, Ïe som jej videl lebeãnú kosÈ. I‰iel som do ‰atne,
ktorá bola tieÏ polozbúraná. V‰ade boli
sklené ãrepy. Z 30 skriniek zostali len
asi ‰tyri. Ostatné boli pováºané a poopierané o seba. Pri vchode som zistil, Ïe
moja skrinka stojí a je neporu‰ená. Vzal
som si osu‰ku a Àou som kolegyni poutieral tvár. Spolu sme sa chceli dostaÈ
do bezpeãia. Na‰li sme ãloveka zavaleného troskami muriva a dreven˘mi debniãkami. Jedna z nich mu tlaãila na brucho. Veºmi stonal. Na hlave mal vyhrnuté triãko. Nevideli sme, kto to je. Nevládali sme debniãku odloÏiÈ, lebo bola
ÈaÏká. I‰li sme po pomoc a na‰li sme
majstra, ktor˘ pomáhal zranenému vrátnikovi. Zdola sme uÏ zbadali prichádzaÈ
hasiãské autá. KolegyÀa odi‰la do sanitky a ja som sa vrátil so záchranármi
vyslobodiÈ zraneného spod závalu.
Debniãku sme museli roz‰tiepaÈ, obsah
vybraÈ a potom sa nám podarilo uvoºniÈ
ho. Bol veºmi ÈaÏko zranen˘.
E‰te som si neuvedomoval, Ïe sa valí
dym. ·tyrikrát som sa so záchranármi
vrátil tam, kde bola dielÀa. Nebol som
vôbec v ‰oku a pomáhal som hºadaÈ ºudí. Kamaráta sme na‰li napasovaného
od v˘buchu v ‰achte tak, Ïe bol úplne
zloÏen˘ do U a trãali mu len plecia a nohy pred tvárou. Vytiahli sme ho a odniesli. Na mieste, kde bol sústruh, som
hºadal kamaráta, ale ten sa uÏ nehlásil.
Pre‰li sme do ìal‰ej miestnosti a tam
sme na páse na‰li leÏaÈ privalenú m⁄tvu
kolegyÀu. UÏ sa zaãalo zveãerievaÈ.
Hºadali sme podºa ãervenej farby, lebo
sme mali obleãené firemné ãervené

montérky. Star‰í pán zo záchranárov
na‰iel nieão ãervené, ale nemohol to vytiahnuÈ. Podarilo sa mu to aÏ po chvíli.
Bola to moja montérková blúza. Mal
som v nej vo vrecku kºúãe s príveskom,
na ktorom bol obrázok BoÏieho milosrdenstva a Panny Márie z MedÏugoria.
Boli od prívesku oddelené, ale prívesok
ani kºúãe neboli vôbec po‰kodené. Keì
som si nimi otvoril skrinku, zistil som, Ïe
je v nej nepo‰kodené v‰etko, ako som
to tam vloÏil, dokonca aj modlitebné
kniÏky a obrazy BoÏieho milosrdenstva.
Pri hºadaní topánok na mÀa spadlo zopár ãrepov a po‰kriabalo ma na hlave.
Mal som e‰te ‰tyri hrãe na hlave, ale
inak som vôbec nebol zranen˘. Keì mi
po‰krabanie na hlave pozeral o‰etrujúci
lekár, zistil, Ïe mi to ani nekrvácalo.
Modlieval som sa svät˘ ruÏenec doma, cestou do práce a z práce v autobuse. Chodil som s ruÏencom do roboty
a s ním som sa aj vracal. Bol som v septembri 2006 v MedÏugorí a odvtedy je
ruÏenec môj Ïivot, v‰ade som s ním.
A bolo to tak aj v deÀ, keì do‰lo k v˘buchom. Tak chráni dobr˘ Boh svoje
deti, tak chráni t˘ch, ktorí mu dôverujú,
Pán JeÏi‰ a na‰a Kráºovná pokoja. Ja
Ïijem zdrav˘ ... a to svedãí o tom, Ïe zázraky sa stále dejú ...
Vás, ktorí ste si toto svedectvo preãítali, chcem na záver poprosiÈ, aby ste
ma nepovaÏovali za hrdinu alebo za
chudáka, ktor˘ toto preÏil. Toto svedectvo som podal preto, aby si nielen veriaci uvedomili, Ïe BoÏie zázraky sa dejú
stále. Len musíme byÈ naladení na
správnej frekvencii v stálom spojení
s Bohom. Pod ochrann˘m plá‰Èom Kráºovnej pokoja cez modlitbu svätého ruÏenca musíme hºadaÈ spojenie na BoÏie
milosrdenstvo. Potvrdzujem, Ïe kto klope na JeÏi‰ovo Srdce, tomu je otvorené,
a Ïe to stále platí!
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. marca 2007 – „Drahé deti! Chcem sa vám zo srdca poìakovaÈ za
va‰e pôstne sebazaprenia. Chcem vás povzbudiÈ, aby ste s otvoren˘m
srdcom aj naìalej preÏívali pôst. Pôstom a sebazapieraním, milé deti,
budete silnej‰í vo viere. V Bohu nájdete prav˘ pokoj prostredníctvom
kaÏdodennej modlitby. Som s vami a nie som unavená. Chcem vás v‰etk˘ch viesÈ so sebou do raja, a preto sa kaÏdodenne rozhodnite pre
svätosÈ. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2007 – „Drahé deti! Aj dnes vás znovu vyz˘vam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostiv˘ ãas, k˘m som s vami, vyuÏite ho. Povedzte: ,Toto je ãas pre moju du‰u.‘ Som s vami a milujem
vás nekoneãnou láskou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. mája 2007 – „Drahé deti! Modlite sa so mnou k Duchu Svätému, aby vás pri hºadaní BoÏej vôle zaviedol na cestu va‰ej svätosti.
A vy, ktorí ste ìaleko od modlitby, obráÈte sa a hºadajte v tichu svojho
srdca spásu svojej du‰e a nas˘Ète ju modlitbou. Îehnám vás v‰etk˘ch
jednotlivo svojím materinsk˘m poÏehnaním. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“

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

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

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia MedÏugoria! ëakujeme v‰etk˘m, ktorí finanãne prispeli na krytie v˘robn˘ch nákladov, ktoré predstavujú pribliÏne 29 Sk za jeden v˘tlaãok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripoãítaÈ ìal‰ie náklady organizácie (po‰tovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepoãte na jedno ãíslo predstavujú pribliÏne 10 Sk. V‰etk˘m dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplaÈ!
Dobrovoºné príspevky posielajte priloÏenou po‰tovou poukáÏkou, alebo priamo prevodom na ná‰
úãet v ªudovej banke, a.s. - expozitúra Bratislava, Jesenského ul., ãíslo úãtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum MedÏugorie, Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraniãia sa vybavujú jednotlivo podºa dohovoru.
Zastúpenie v âeskej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Bﬁeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na v˘robu sa kryjú z va‰ich dobrovoºn˘ch príspevkov!
Telefón so záznamníkom: 02-529 641 09.
Zodp. redaktor: Dr. Marián Keãké‰
Reg. ã.:1828/98
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum MedÏugorie, Bratislava
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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.
(Z posolstva z 25. februára 2007)

