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Milé deti,
darujte Bohu
ãas, aby vás
premenil
a naplnil
svojou
milosÈou.
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Marija Pavloviãová-Lunettiová poãas zjavenia 14. októbra 2007 vo Frauenkirchene
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MEDJUGORJE –

MODLITBA

Modlitba dáva silu kráčať po duchovnej ceste!
„Milé deti, darujte Bohu ãas, aby vás premenil a naplnil svojou milosÈou tak,
aby ste sa vy stali milosÈou pre druh˘ch.“ To sú slová z posolstva, ktoré nám dala
Matka BoÏia prostredníctvom vizionárky Marije Pavloviãovej-Lunettiovej 25. 12. 2007
v pravidelnom mesaãnom posolstve. Koºko ãasu dávame Bohu vo svojom kaÏdodennom Ïivote? Na ktorom mieste je Boh? SnaÏíme sa chápaÈ v‰etky udalosti okolo nás
vo svetle BoÏej lásky a milosrdenstva? MoÏno sa podobáme Ïiakovi v ‰kole, ktorému
sa nechce uãiÈ a chodiÈ do ‰koly, ale dúfa v dobrotu a lásku svojich uãiteºov. âoskoro
mu v‰ak aj najlep‰í uãiteº musí pripomenúÈ, Ïe takto by to ìalej ne‰lo a hrozí zlá
známka na vysvedãení.
Îivotn˘ ‰t˘l veºmi ovplyvÀuje móda a príklady uvádzané médiami. Na reklamu sa vynakladajú obrovské peniaze. Av‰ak v tomto svete nie je miesto pre Boha. Cirkev je
zatláãaná do ústrania a jej hlas zaniká v hluãnom prostredí moderného Ïivotného ‰t˘lu. Dokonca ãasto ani veºmi hlasno nehovorí, akoby aj ona mala strach z mediálnej
kritiky a názoru väã‰iny obyvateºstva.
Ak nás Matka BoÏia viackrát v posledn˘ch posolstvách vyz˘va, aby sme dali Boha
na prvé miesto vo svojom Ïivote, znamená to, Ïe máme sa pevne rozhodnúÈ ÏiÈ podºa
BoÏích pravidiel. Ak sa pokúsime podºa nich ÏiÈ, budeme oveºa citlivej‰í na v‰etky
prejavy v kaÏdodennom Ïivote, ktoré nepochádzajú od Boha. S pomocou Matky BoÏej, s vyuÏitím jej rád, najmä modlitby a pôstu, dokáÏeme vybudovaÈ ochrann˘ ‰tít
pred poku‰ením konzumného spôsobu Ïivota, honby za kariérou a peniazmi. Zo sveta
sa vytratila duchovná dimenzia. Vianoce sa predstavujú len ako sviatky naháÀania sa
za darãekmi, Veºká noc sa nahrádza pohansk˘mi tradíciami ‰ibaãky a vítania jari.
Pôstne obdobie dáva moÏnosÈ znovu nazrieÈ do hæbky du‰e a oãistiÈ ju od nánosov
tohto sveta. Znovu oãistiÈ základné hodnoty kresÈanského Ïivota a postaviÈ v‰etky veci do správneho poradia a na správne miesto. A to znamená na prvé miesto v Ïivote
daÈ Boha. K tomu nám pomáhajú pravidelné posolstvá Matky BoÏej, s jej pomocou sa
zbavíme strachu, beznádeje a obáv z budúcnosti, ktoré tak suÏujú okolit˘ svet. Napredovanie na duchovnej ceste je tou správnou voºbou, ktorá nás aj v tomto svete
privádza ãoraz bliÏ‰ie k Bohu. Odmenou je pokoj v du‰i a radosÈ.

V modlitbe s Vami spojení
Va‰i priatelia
z Mariánskeho centra MedÏugorie
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B O H A KO
V ¯ C H O D I S KO
V N OVO M R O K U

V¯CHODISKO A NAVRAT K BOHU
„Ab Iove principium“ – napísal rímsky Vergílius vo svojich eklogách (rímske pastierske piesne). Pri v‰etk˘ch
dôleÏit˘ch veciach treba zaãínaÈ
s Bohom a od Boha. Boh by mal byÈ
v˘chodiskom my‰lienok, slov a diel,
v Bohu by malo v‰etko maÈ svoj
pôvod, k Bohu by malo v‰etko smerovaÈ, on je veãn˘m prameÀom a cieºom v‰etk˘ch vecí a dejín. Ja som
Pán, tvoj Boh, tak znie prvé prikázanie, ku ktorému sa pripája druhé, Ïe si
máme uctiÈ BoÏie meno. âasto sa to4

to meno vyslovuje ºahkomyseºne, pouÏíva sa nenáleÏite, nie iba formou
nadávok a preklínania, ale aj pri kaÏdodenn˘ch uvaÏovaniach, ba aj vo
v˘povediach teológov a kÀazov. Je
nebezpeãné, nezodpovedné hovoriÈ
proti Bohu.
Niekedy treba napriek tomu podstúpiÈ riziko a hovoriÈ o Bohu. Lebo pre
ºudstvo je oveºa nebezpeãnej‰ie mlãaÈ
o Bohu alebo vytláãaÈ Boha z verejnosti a zo Ïivota. Keì vytláãame Boha
z verejnosti, zo Ïivota, tak sa Ïivot
i svet stávajú opotrebovan˘mi a o‰ú-
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MedÏugorie, 31. december 2007, P. Tomislav Pervan OFM

chan˘mi a v‰etko sa konãí nezáväzn˘m rozhovorom o bezv˘znamn˘ch
veciach. Práve hovorenie o Bohu dodáva na‰im my‰lienkam a slovám závaÏnosÈ, vzne‰enosÈ a v˘znam.
My‰lienka na Boha je ãasto nepríjemná. Keì uznáme existenciu Boha,
veríme v Boha a v jeho nekoneãnosÈ,
môÏe sa staÈ, Ïe nás pritlaãia moc
a dôleÏitosÈ BoÏej skutoãnosti.
NASLEDKY VIERY A NEVERY PRE
ÎIVOT
Av‰ak keì ãlovek popiera BoÏiu

existenciu a verí, Ïe vesmír je prázdny, tu‰ená neprítomnosÈ Boha vytvára stra‰nú prázdnotu, vákuum, ktoré –
ako ãierne diery vo vesmíre – nemilosrdne pohlcuje veci a hodnoty; prázdnotu, do ktorej sa ãlovek rúti aj so
svojimi túÏbami, nádejami, úspechmi,
snaÏením a ãinmi. Ak niet Boha, konãí
sa napokon v‰etko v niãote.
Ak niet Boha, nemoÏno odstrániÈ ani
filozofické prefíkanosti a rafinovanosti, ani umelecké úspechy, ani vedecké
vymoÏenosti, ani sociálne produkty,
ani Ïivotnú úroveÀ ako ºudskú noãnú
5
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moru, ani niãotnosti, ão v‰etko pohlcujú. âlovek je definitívne odsúden˘
zloÏiÈ zbrane a priznaÈ svoju poráÏku.
Ak v‰ak Boh existuje, tak ho nemoÏno
z nieãoho vylúãiÈ alebo vynechaÈ.
Ak je Boh, tak rozhodujeme nie my,
ale on, ão je správne a ão nie je
správne, ão smieme robiÈ a ão nie;
potom nám zostáva jedine hºadaÈ jeho vôºu a plniÈ ju. BoÏia vôºa bola zjavená v Starom zákone – v Tóre – a v Novom zákone v osobe JeÏi‰a Krista. Ak
ju zjavil Boh, musíme v‰etku na‰u
prácu a na‰e pôsobenie zameraÈ na
Boha, aby obstáli pred Bohom.
Jasné, Ïe nás to vyru‰uje a Ïe je to
nepríjemné in˘m vÏdy skladaÈ úãty
z na‰ich rozhodnutí, je nepríjemné
hºadaÈ kritériá pravdy a klamstva niekde inde a nie v sebe samom. Sú ºudia, ão veria, Ïe Boh a ºudia sú navzájom na opaãnej strane, a preto by
chceli Boha vymazaÈ z dejín. Jednotlivci by chceli zdôrazÀovaÈ svoju silu
a moc proti Bohu.
Ná‰ Boh je do istej miery slab˘, takÏe ho môÏe popieraÈ kaÏd˘ vedec. Na
druhej strane Boh zostáva dosÈ siln˘,
takÏe ho nebolo moÏné vyhnaÈ zo
s⁄dc a myslí ºudu, napriek stároãnému
popieraniu, neúnavnej ateistickej propagande a násilnému utláãaniu veriacich, ako sa to ukázalo poãas minul˘ch, historicky zvráten˘ch komunistick˘ch reÏimov.
BOH – NIE BOHOVIA ALEBO
RUKOU VYROBENÉ MODLY
Najväã‰ím nebezpeãenstvom pre vierohodnosÈ a pravdu ná‰ho Ïivota vo
viere nie je ateizmus, ale falo‰ní bohovia a skláÀanie sa pred idolmi. âas6

to si myslíme, Ïe sme v spojení s Bohom, no v skutoãnosti sme v úzkom
spojení s m⁄tvymi a smrtonosn˘mi
modlami. Aj my kÀazi ãasto stretávame pri na‰om kÀazskom úãinkovaní
ºudí, ktorí sú vo svojej viere py‰ní a so
svojím Bohom veºmi spokojní. S Bohom, ktor˘ zodpovedá ich Ïelaniam
a predstavám, teda s Bohom, ktor˘
v podstate zodpovedá ich osobn˘m
záujmom a sklonom. UÏ prorok Izaiá‰
sa vysmieval t˘m, ão sa klaÀali modlám: „Poloviãku (dreva) spáli v ohni,
pri poloviãke poÏíva mäso, peãienku
peãie a nas˘ti sa, aj sa zohreje a povie: ,Ej, ale som sa zohrial, cítim
oheÀ!‘ A zvy‰ok spracuje na boha,
modlu, korí sa mu a poklonkuje a vraví: ,Vysloboì ma, veì si mi bohom!‘ “
(porov. Iz 44, 16–17). My v‰etci sme
z ãasu na ãas náchylní klaÀaÈ sa
modlám. Bojíme sa stretnutia s Bohom, ktor˘ by snáì mohol od základu
zniãiÈ na‰e modly i ‰truktúru na‰ej
osobnosti, na‰e plány. Máme strach
pred stretnutím s Bohom Ïivota
a pravdy, ktor˘ jedin˘ je schopn˘ darovaÈ ºudskému srdcu rozmach a Ïivotu pravú a správnu podobu.
Poku‰enie modlosluÏby môÏe byÈ aj
v tom, Ïe si ãlovek sám vyrobí modlu
podºa vlastného vkusu a vlastn˘ch
potrieb, modlu, ktorá je vÏdy na na‰ej
strane a je tu pre nás, boha, ktor˘ splní na‰e plány a oãakávania, ktor˘ by
nám mal vÏdy priná‰aÈ v Ïivote úspech a poÏehnanie a ktorého potom,
keì sa veci nevyvíjajú dobre, obÏalúvame, alebo ho robíme zodpovedn˘m
za neúspechy v na‰om Ïivote. Tento
boh v‰ak nie je t˘m Bohom, s ktor˘m
by sme mohli kráãaÈ v mal˘ch ve-
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ciach v‰edn˘ch dní alebo napokon vo
veºkom dobrodruÏstve celého ná‰ho
Ïivota.
PÔSOBENIE V SYNOVSKOM
VZËAHU K BOHU
Kristus napomína apo‰tolov, aby nepredstupovali pred Boha so svojimi
zásluhami alebo s nejak˘mi nárokmi,
ale aby boli zapálení pre radostnú
zvesÈ, z lásky k nej a k Pánovi. A kaÏd˘ by mal napokon vyznaÈ, Ïe je iba
úboh˘m sluhom, ktor˘ konal svoju
povinnosÈ (porov. Lk 17, 10). Kristus
jasne opisuje, ak˘ má byÈ ná‰ vzÈah
k Bohu. Jedine Boh je Pán a vládca.
Nemáme voãi nemu nijaké práva alebo nároky, iba povinnosti. U Boha sa
nemôÏeme doÏadovaÈ nejak˘ch práv,
môÏeme ho iba prosiÈ ako Otca.
Keì si ãlovek prizná svoju niãotnosÈ
a prestane maÈ akékoºvek nároky voãi Bohu, bude skutoãne chudobn˘
v tom zmysle, ako to zodpovedá
úmyslu JeÏi‰a, ktor˘ poÏehnáva chudobn˘ch, lebo im patrí nebeské kráºovstvo.
A potom Boh preukáÏe lásku a milosrdenstvo, svoju pomoc a starostlivosÈ. Boh, ktor˘ je vo svojej v‰emohúcnosti v‰emohúci a vo svojej nadpozemskosti vzne‰en˘, zjaví sa ako
Spasiteº ºudí na konci ãias (porov. Tít
2, 11), ako Pán JeÏi‰ Kristus, ktor˘ vydal seba samého za nás, aby nás
spasil od kaÏdej viny a ktor˘ zhromaÏìuje svoj ºud, ktor˘ mu patril od
poãiatku a ktor˘ on zachránil.
„Ab Iove principium“ – keì vychádzame z Boha, a nie z modiel vyroben˘ch ºudskou rukou – jednotliv˘ch
8

a spoloãn˘ch, keì vychádzame zo Ïivého a pravého Boha, ktorého prijímame do ná‰ho Ïivota ako oporu
a v˘chodisko – tak sa kaÏd˘ deÀ skutoãne naplní pravdou a múdrosÈou.
A potom znovu oÏijeme v duchu biblickej viery a dosiahneme obsah svojej viery; viery, ktorá je predov‰etk˘m
vzÈahom medzi osobami, medzi veriacimi a Kristom. Musíme otvoriÈ Kristovi dvere dokorán, dvere na‰ej bytosti,
na‰ich domov. A budeme mu podobní
v jestvovaní, v Ïivote, v schopnostiach a podºa tohto aj v myslení. On je
„logos“ Boha a tí, ão ho prijímajú, budú ním osvietení. Viera bude potom
tou riekou Ïivota, pomocou ktorej uvidí ãlovek svoj Ïivot a BoÏí plán pre
seba a pre svet Kristov˘mi oãami.
V‰etko v úzkom spojení s Kristom,
Spasiteºom, ktor˘ urobí kaÏdého ãloveka „nov˘m stvorením“. Kto je teda
v Kristovi, je nov˘m stvorením“ (2 Kor
5, 17).
KRESËANSKÉ SLÁVNOSTI
POâAS ROKA
âo v skutoãnosti oslavujeme, keì
slávime kresÈanské sviatky ako Vianoce, Veºkú noc, Turíce? Oslavujeme
a pripomíname si udalosti, ktoré sa
odohrali, oÏivujeme ich, oslavujeme
narodenie, potupnú smrÈ JeÏi‰a Krista a vznik i roz‰írenie mladého spoloãenstva veriacich, ktorí boli preniknutí
a in‰pirovaní Duchom Svät˘m a zapálení ohniv˘mi jazykmi. V‰etky na‰e
sviatoãné dni sa vzÈahujú na dejinné
skutoãnosti.
Pri‰iel Ján Krstiteº, vystúpil a vkroãil
do dejín. Pri‰iel JeÏi‰ a zostal! Viano-
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ce – Boh sa stal ãlovekom. KríÏ bol
odpoveìou vtedaj‰ím náboÏensk˘m
vodcom na v˘zvy mladého uãiteºa
z Galiley, odpoveìou na jeho nevysly‰ané nároky na BoÏie synovstvo.
A BoÏou odpoveìou na ºudskú reakciu bolo zm⁄tvychvstanie. Oba najdôleÏitej‰ie sviatky kresÈanstva, Vianoce a Veºká noc, nie sú oslavy alebo
rozpomienky na voºajaké idey alebo
hodnoty, ale oslavy toho, ão sa stalo
pred 2000 rokmi, nepoãuté a neviditeºné.
Karol Marx tvoril svoj komunizmus
pri písacom stole, vymyslel ho a zapísal. KresÈanstvo nevzniklo a nebolo navrhnuté v kabinetoch alebo pri
písacích stoloch. UÏ len my‰lienka,
Ïe sa Boh stane ãlovekom, Ïe zomrie
na kríÏi, aby na tretí deÀ vstal z m⁄tvych, bola práve v Ïidovstve t˘ch
ãias príli‰ neuveriteºná, neÏ aby si ju
mohol v takej podobe niekto vymyslieÈ.
KresÈanstvo vzniklo nezávisle od
uãencov a náboÏensk˘ch autorít t˘ch
ãias. I dnes Cirkev oslavuje tieto udalosti – napriek slávnostnosti svojej liturgie – s vìaãnou pokorou. BoÏie
pôsobenie medzi ºuìmi je vÏdy tajomstvom, mystériom! Boh, ktor˘ sa
stal ãlovekom, priÈahoval súãasne
v‰etk˘ch – zboÏn˘ch i bezboÏn˘ch,
colníkov a hrie‰nikov, osoby verejného Ïivota a posadnut˘ch, telesne
a du‰evne postihnut˘ch, v‰etk˘ch, ão
trpeli dajakou chorobou. To, Ïe sa
Boh stal ãlovekom, neznamená, Ïe
k nám Boh pri‰iel v nejakom obmedzenom priestore. Nie, on prijal na seba v‰etko ºudské a zníÏil sa k chudobe a biede ãloveka. Vydal sa ºuìom

napospas a bol napokon rozmliaÏden˘ ako ãerv.
To, Ïe sa Boh stal ãlovekom, znamená, Ïe Boh ãloveka hºadal, na‰iel ho
presne tam, kde ãlovek bol, na zemi,
vo svojom v‰ednom dni. Tajupln˘
Boh, Stvoriteº ãloveka, zi‰iel k nám,
zanechal viditeºné stopy svojej prítomnosti, v JeÏi‰ovej postave a tvári
prijal ºudské ãrty a potom zjavil svoju
tvár v priebehu dejín vo tvárach svätcov a v ºudsk˘ch dielach. V‰etky kostoly, v‰etky budovy sa zameriavajú
nie na nejaké neutrálne hodnoty alebo
idey, ale na JeÏi‰a Krista a na jeho
Otca. Pre Cirkev je tradícia Ïiv˘m
evanjeliom, ktoré sa v kaÏdej epoche
stáva súãasÈou kultúry a prispôsobuje sa.
Spôsob, ak˘m JeÏi‰ okolo seba zhromaÏìoval ºudí, je tajomstvom. Spôsob, ak˘m zaãínal zvolávaÈ apo‰tolov
a ºud, bol tajomstvom. Dostával sa so
svojimi súãasníkmi do sporu, lebo ich
provokoval svojím správaním. Miesto
starého navyknutého náboÏenstva
predstavil sa sám ako cesta, pravda
a Ïivot. To, Ïe sa Boh stal ãlovekom,
znamená: JeÏi‰ neponúka ãloveku nijakú náboÏenskú ideu alebo metódu,
neponúka v˘klad sveta a okolností,
leÏ stavia seba, svoju osobu do centra v‰eobecného diania.
Je pred nami ãlovek, ktor˘ sa vynoril pred 2000 rokmi, zaÏiaril a vstal
z m⁄tvych. Ten príbeh znie takto: Zaãal sa Abrahámom a trvá podnes
a aÏ do konca ãias a naveky! JeÏi‰
zaÏiaril ako blesk, ktorého Ïiarivá stopa svieti e‰te i dnes na nebi ºudsk˘ch
s⁄dc.
9
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ilí ãitatelia! Priná‰ame rozhovor
s Alfonzom Sarrachom, ktor˘
sme s ním viedli 25. júna 2007
pri 26. v˘roãí zjavení. Súãasne to bol
presne jeden rok odvtedy, ako bol pán
Alfonz Sarrach zázraãn˘m spôsobom
vylieãen˘ z rakoviny, a to na príhovor
medÏugorskej Matky BoÏej. Lekári kon‰tatovali zhubn˘ nádor a z lekárskeho
hºadiska sa uÏ nedalo niã robiÈ. Prepustili ho domov, aby mohol doma zomrieÈ.
No práve v nasledujúcich dÀoch sa stalo, Ïe sa zázraãn˘m spôsobom uzdravil.
O jeho uzdravení sme v na‰om ãasopise
uÏ podrobnej‰ie písali v ãísle 85.
oprosili sme Alfonza, aby nám porozprával o svojom povolaní a svojej misii, na ktorú ho pozvala medÏugorská Matka BoÏia.

Boh

P

Alfonz, ty si napísal celkovo
dvanásÈ kníh. Tvoja tretia kniha sa volá „Z druhej strany
bytia“. Ako si pri‰iel k tejto
téme?
Prvú knihu som napísal akoby
na rozkaz pátra Joza Zovka a takisto aj tretiu s názvom „Z druhej
strany bytia“. Pri‰iel som k pátrovi Zovkovi, ohlásili ma a povedali
mu: „Zajtra príde Alfonz Sarrach
so svojou skupinou 130 ºudí.“ Pri‰iel som do plného kostola a páter Jozo hovoril o katechéze. Keì
ma uvidel, k˘vol mi, aby som pri‰iel dopredu, a povedal: „Alfonz,
noÏe si sadni sem, tu je e‰te jedno voºné miesto“. A potom pokraãoval v katechéze. K˘m o nej
hovoril, dal mi súãasne osobné
10
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Rozhovor s Alfonzom Sarrachom 25. júna 2007 v MedÏugor í

s a z j av i l v M e d Ï u g o r í
ako slúÏiaci Boh

posolstvo a povedal mi, preão som sa
uzdravil a koºko ãasu mi e‰te Matka
BoÏia poskytne.
Dva razy vyslovil moje meno: „Alfonz, poãúva‰? Toºko má‰ e‰te ãasu!“
Nik in˘ to nepoãul, ani moja Ïena. Ostatn˘m hovoril nieão iné. A keì sa katechéza skonãila, zavolal ma do sakristie, ‰iel mi naproti, objal ma a povedal: „A teraz ihneì napí‰e‰ knihu
o MedÏugorí!“ Odpovedal som: „Páter
Jozo, veì som napísal dve knihy.“
Neskôr som bol s pátrom Slavkom
Barbariãom pár t˘ÏdÀov pred jeho
smrÈou v Nemecku vo Fulde v sále
biskupskej konferencie a on povedal:
„Toto je posledn˘krát, ão tu hovorím,
uÏ nikdy neprídem do Nemecka. Keì
chcete vedieÈ nieão o MedÏugorí, tam
dole sedí Alfonz Sarrach, ten pozná

MedÏugorie lep‰ie ako ja.“ Vtedy som
vstal a povedal: „Páter Slavko, tak nemôÏete hovoriÈ. DvadsaÈ rokov ste sa
starali o vizionárov, ão vám to napadá?“ A tu sa na mÀa pozrie a vraví:
„Teraz hovorím ja. Poì, sadni si vedºa
mÀa.“ A ìalej vravel: „V oboch svojich
knihách nám ukázal, Ïe MedÏugoriu
najlep‰ie porozumel. To som vám
chcel povedaÈ.“
Potom sa podujatie skonãilo a ja
som sa s ním rozlúãil so slovami: „Páter Slavko, ão ste mi to urobili?“ Odpovedal mi: „Ale, zabudnime na to.“
Keì som vy‰iel, ãakali na mÀa dvaja
kÀazi. Jeden je veºmi známy, dnes
pracuje v Rusku a v Nemecku vydáva
dôleÏit˘ ãasopis s názvom „Cirkev
dnes“. Povedal mi: „E‰te musím s vami hovoriÈ, pán Sarrach. Poãul som,
11
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Milé deti, darujte Bohu ãas, aby vás premenil a naplnil svojou milosÈou tak, aby ste sa vy stali milosÈou pre druh˘ch. Ja som pre vás, milé
deti, milostiv˘ dar lásky, ktor˘ prichádza od Boha pre tento nepokojn˘
svet.
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ão povedal páter Slavko, súhlasím
s ním, Ïe ste napísali veºmi dôleÏité
knihy, a teraz mám prosbu. Rád by
som mal va‰e poÏehnanie.“ A kºakol si
predo mnou na ulici a ten druh˘ kÀaz
tieÏ. Prekvapene som zvolal: „Ale, ão
to robíte, noÏe vstaÀte!“ On v‰ak povedal: „Nie, nie, chcem maÈ teraz va‰e poÏehnanie.“ A potom som im musel daÈ poÏehnanie. Oni pritom plakali. Ten jeden potom vstal, poìakoval
sa a vravel: „Musím vám oznámiÈ, Ïe
kniha SlúÏiaci Boh, ktorú som si preãítal, spôsobila, Ïe som i‰iel do Ruska. Povedal som si: „Teraz musí‰ ísÈ
do Ruska. Podnetom bol SlúÏiaci Boh
z MedÏugoria.
Ako si sa dozvedel o smrti pátra
Slavka?
O ‰esÈ t˘ÏdÀov neskôr mi zavolal páter Oreã. „Alfonz, páter Slavko je m⁄tvy. A povedal, Ïe jeho úlohu má prevziaÈ Sarrach.“ Vôbec som sa nestaval
do popredia, skôr som bol v úzadí, lebo som mal pred touto úlohou strach.
Myslel som si, Ïe mi vôbec neprináleÏí ujaÈ sa tejto záleÏitosti. A potom
o dva ãi tri roky neskôr pri‰la choroba, bol som ãoraz slab‰í, to bolo v roku 2002. UÏ som nemohol niã jesÈ, ani
som nemal chuÈ do jedla. ·iel som
vtedy do katolíckej nemocnice vo Fulde. Tam ma prezrel známy profesor
Behringer. Keì som pri‰iel znovu na
druh˘ deÀ, povedal: „Nemám pre vás
dobrú správu. Máte veºmi zl˘ krvn˘
obraz, musím to prekonzultovaÈ e‰te
s ìal‰ím kolegom.“ Nato som odpovedal: „Pán profesor, hovorte so mnou
otvorene, ja musím e‰te napísaÈ dve
dôleÏité knihy.“ Odpovedal mi: „Nakoº-

ko môÏeme, tak vám budeme pomáhaÈ, aby ste e‰te napísali tie dve knihy, ale zaruãiÈ nemôÏeme niã.“ Îe
som v tom ãase mal zhubnú rakovinu,
to som nevedel, lebo mi povedali:
„Prepustíme vás z nemocnice, pokúste sa napísaÈ tie dve knihy.“
Odpovedal som: „Chcem v‰ak vedieÈ,
ako dlho e‰te môÏem ÏiÈ? Lebo mám
e‰te dokonãiÈ knihu ·kandál storoãia,
ktorá je v tlaãi; prv˘ zväzok uÏ vy‰iel.
V súvislosti s knihou ·kandál storoãia
mi pápeÏ Ján Pavol II. napísal nádhern˘ list. Napísal, Ïe som v knihe ukázal, ako som vnútorne spät˘ s univerzálnym nasledovníkom Petra v jeho
poverení. Chcel t˘m povedaÈ, Ïe som
tou knihou vytvoril ãosi pekné. A táto
kniha pravdepodobne podnietila alebo
upevnila kardinála Ratzingera v úmysle napísaÈ knihu o Kristovi; v tom
istom zameraní, proti modernej biblickej kritike. Zaãal ju písaÈ, keì vy‰la
moja kniha. A ja si neviem predstaviÈ,
Ïe keì mal Ján Pavol II. na písacom
stole moju knihu a napísal mi nádhern˘ list, Ïe by sa o tom nerozprával
s kardinálom Ratzingerom, ktor˘ predsa pochádza z Nemecka. Predpokladám, Ïe sa na tom museli obaja zhodnúÈ, Ïe treba napísaÈ knihu o JeÏi‰ovi.
A tá sa stala veºkolep˘m dielom. Teraz som mu napísal, Ïe Svät˘ Otec
bol veºmi pokorn˘, lebo povedal, Ïe je
to len súkromná kniha. Povedal som
pápeÏovi Benediktovi XVI., Ïe to nie je
súkromná kniha. Táto kniha je skutoãn˘m majákom v dejinách ºudstva, lebo skoncovala s dvestoroãn˘m v˘vojom v ºudstve vo vedeck˘ch dejinách
a je to e‰te nieão celkom iného, ukazuje cesty do budúcnosti. Zdôrazním
13
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Alfonz Sarrach s nemeckou skupinou pútnikov na Vrchu zjavenia vo v˘roãn˘ deÀ 2007

to na jednej vete: Napísali ste, Ïe prav˘mi exegétmi sú svätí, a nie prírodovedci ani biblickí vedci. To je smerovanie Cirkvi. NepozeraÈ sa na prírodné vedy, ale na svätosÈ. To som t˘m
chcel vyjadriÈ.“
Chcel som iba povedaÈ, Ïe tá kniha
sa stala veºmi dôleÏitou a Ïe sa mi to
teda podarilo. Preto som bol ‰Èastn˘,
keì mi profesor Behringer povedal:
„Teda e‰te ‰esÈ t˘ÏdÀov.“ Nato som
mu odpovedal: „Pán profesor, ja som
tie knihy napísal, teraz sa te‰ím na
nazeranie Boha.“ Odpovedal mi: „Také ãosi som e‰te nikdy nepoãul.“ Na
druh˘ deÀ pri‰iel s mnoh˘mi lekármi
a e‰te raz sa ma sp˘tal: „âo ste to
vãera povedali?“ Odpovedal som mu,
Ïe sa te‰ím na svoju smrÈ, Ïe je to
najdôleÏitej‰í deÀ v mojom Ïivote a Ïe
mám prosbu: chcel by som ten deÀ
preÏiÈ úplne pri vedomí.“ V‰etci boli
veºmi dojatí. Povedal mi: „Pokúsime
sa o to.“ Krátko nato mi zavolala Marija Pavloviãová.
14

Po uzdravení si napísal tretiu
knihu o MedÏugorí?
Keì som sa uzdravil a pri‰iel som do
MedÏugoria, dostal som nové poverenie od pátra Joza, totiÏ, aby som napísal tretiu knihu o MedÏugorí „Z druhej
strany bytia“. Po svojom uzdravení
som získal celkom in˘ pohºad na svet.
Bolo mi jasné, Ïe ºudstvo dnes Ïije vo
veºk˘ch ilúziách a ohlu‰uje sa nimi.
Cel˘ ten konzum, pôÏitkárska spoloãnosÈ, Ïartujúca a hrajúca sa spoloãnosÈ nie je niã iné ako tápanie v ilúziách. A keì to v‰etko pozorujeme, aj
politikov, ako plánujú získaÈ hlasy voliãov, to sú v‰etko vlastne len sºuby,
ktoré vôbec nemôÏu dodrÏaÈ. V skutoãnosti sú politici veºmi na rozpakoch pred budúcnosÈou, aj sa jej veºmi boja. Iba sa neodváÏia to vysloviÈ.
To bola my‰lienka, ktorú som chcel
opísaÈ vo svojej knihe. ªudstvo sa
musí prebudiÈ, musí spoznaÈ, Ïe Ïije
v ilúziách, lebo pravá realita nie je to,
ãím dnes Ïijeme, to sú v‰etko sny, to
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je v‰etko zdanie a sebaklam. Pravá
realita Ïije pomimo ná‰ho Ïivota. A je
to Boh. Boh je tou pravou realitou.
Boh je skutoãnosÈ, Boh nie je zdanie.
On nás nesklame, ani nám niã nepredstiera. Veºmi sa obávam, Ïe v posledn˘ch rokoch sa Cirkev príli‰ prispôsobovala a rozprávala v duchu
doby. Aby sa svetu trochu zapáãila,
aby svetu povedala: Nemusíte sa nás
báÈ, nemáme zlé posolstvo, máme
dobré posolstvo. Povedala to, a t˘m
oslabila poÏiadavky evanjelia. Pomyslime len na kontrolu pôrodnosti. PápeÏ Pavol VI. napísal encykliku „Humanae vitae“ a o niekoºko t˘ÏdÀov vydali nemeckí biskupi pre svojich veriacich obeÏník, v ktorom v podstate
protireãili pápeÏovi a povedali: KaÏd˘
sa musí vo svojom svedomí sám rozhodnúÈ, ãi chce maÈ dieÈa a koºko detí chce maÈ, to je vecou osobného
svedomia.
PovaÏuje‰ MedÏugorie za ‰ancu,
aby sme sa od t˘chto ilúzií odtrhli?
Áno, skutoãne si myslím, Ïe MedÏugorie je veºkou príleÏitosÈou. Mnoh˘ch ºudí sa to nepríjemne dotkne – aj
v Cirkvi, lebo povaÏujú MedÏugorie za
ãosi neskutoãné, za halucinácie, preludy. Ja v‰ak verím, Ïe práve v MedÏugorí sa nachádza naozajstná skutoãnosÈ, ktorou je Boh. A vizionári,
pretoÏe majú kontakt s t˘mto druh˘m
svetom, nám ukazujú, kde je pravá
skutoãnosÈ. Veì to, ão vidia, berú nesmierne váÏne, a síce tak váÏne, Ïe
podnikajú v‰etko, len aby to ìalej
odovzdali ºudstvu. Je to pre nich také
reálne, Ïe mal˘ vizionár Jakov na za-

ãiatku raz povedal: „Som pripraven˘
poloÏiÈ Ïivot za tieto posolstvá, za to,
ão Matka BoÏia povedala. NemôÏem
mlãaÈ. Musím to odovzdávaÈ ìalej.“
UÏ z tohto postoja vidíme, aká je pre
vizionárov táto skutoãnosÈ reálna.
A ja si myslím, Ïe úlohou MedÏugoria
je poukazovaÈ na to, Ïe pravá skutoãnosÈ je nadprirodzená. Príroda, ktorú
zaÏívame, a telo, svet, ktor˘ sme vytvorili, to je len predzvesÈou Ïivota,
ktor˘ nás oãakáva potom, pravá realita. Veì uÏ grécki filozofi mávali predtuchu, Ïe svet je iba zdanie. Parmenides napríklad povedal: „Svet je iba
zdanie.“ Aj indickí filozofi povedali:
„Svet je iba maya, ão znamená ilúzia.“
Myslím, Ïe by sme to mali statoãne
priznaÈ a Cirkev by to mala povedaÈ.
Ist˘ pomerne slávny nemeck˘ kÀaz,
ktor˘ si tieÏ veºa musel vytrpieÈ,
mariánsky prorok, zakladateº hnutia
Pekné mesto, ktoré má vo Viedni aj
v Ríme kaplnku, povedal: „Nemusíme
byÈ ºuìmi tohto sveta, ale druhého
sveta.“ Tieto slová sa Cirkev neodváÏila povedaÈ, lebo sa obávala v˘smechu a uráÏok sveta. UÏ Hitler povedal:
„Nebo prenecháme anjelom a vrabcom.“ A tento Hitlerov posmech dlho
znel Cirkvi v u‰iach, obávala sa v˘smechu, Ïe ju budú porovnávaÈ s vrabcami a anjelmi, keì hovorí o nadprirodzenosti.
Myslí‰ si, Ïe tento svet ostane
na tejto úrovni a ako to pôjde ìalej bez Boha?
Práve preto zboÏ‰Èujú svet podºa
svojich predstáv, robia svet ãímsi absolútnym, ãímsi definitívnym. Snívajú
o tom, Ïe vytvoria nadãloveka, ako to
15
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uÏ predt˘m urobila filozofia. Nietsche
hovoril o nadãloveku, Bernard Shaw hovoril o nadãloveku a dnes chcú vytvoriÈ
nadãloveka prostredníctvom chémie
a biológie; chcú ãloveka vytvoriÈ v skúmavke. Nazdávajú sa, Ïe by napokon
dokázali nadãloveka sami vytvoriÈ.
Zaãiatkom sedemdesiatych rokov premietali naozaj slávny film, volal sa
„2001, Odysea vo vesmíre“ a ukazovali tam, ako ãlovek tvorí kozmického
ãloveka. Ten dokáÏe ÏiÈ súãasne
v minulosti, budúcnosti a prítomnosti,
má teda boÏské vlastnosti. A o tom
sníva ºudstvo, vôbec sa z toho neuzdravilo.
A ja si myslím, Ïe by sa Cirkev mala
celkom odváÏne prihlásiÈ k nadprirodzenosti, lebo to je jej posolstvo: nadprirodzenosÈ. Matka BoÏia, a to je
nádherné, povedala: „Preão ste takí
slepí? Pri‰la som vás zaviesÈ do veãného Ïivota a vy lipnete na pozemsk˘ch, materiálnych veciach.“ Tu vidíte, Ïe MedÏugorie v podstate prebralo
to, ão by vlastne mali urobiÈ biskupské konferencie, povedaÈ ºudstvu:
„Ste slepí, keì beÏíte za pozemsk˘mi
vecami.“ ªudstvo ako celok je povolané pre in˘ svet a podºa toho máme
utváraÈ celú na‰u spoloãnosÈ. To je to
veºké satanovo poku‰enie, ktor˘m sa
pokú‰a zviesÈ ºudstvo. Preto Matka
BoÏia potrebuje svojich Ïiakov, potrebuje nás, aby sme spoloãne vyz˘vali
v‰etk˘ch k obráteniu.
Chce to Matka BoÏia zdôrazÀovaÈ práve cez MedÏugorie?
Takmer mám tak˘ dojem. V Apokalypse sa to predsa naznaãuje, Ïe na
konci ãias nastane veºk˘ zápas medzi
16

Matkou BoÏou a Drakom. Nazdávam
sa, Ïe tento apokalyptick˘ boj je uÏ
tu. Vedie ho Matka prostredníctvom
MedÏugoria. Robí to vy‰e 26 rokov,
lebo je to nekoneãne dôleÏit˘ a rozhodujúci zápas. Vybrala si na to celkom mladuãk˘ch ºudí, lebo celkom
presne vedela, Ïe je to dlh˘ zápas.
MoÏno majú pred sebou e‰te 25 alebo 50 rokov. Nikdy na to nezabudnú.
Predvãerom som v Ïltej hale poãul
Ivana, Ïe je preÀho veºmi ÈaÏké vrátiÈ
sa po zjavení zasa na zem. To znamená, Ïe je natoºko zaujat˘ svojimi úlohami, Ïe môÏe pracovaÈ e‰te 50 rokov. Vedel by som si predstaviÈ – to je
moja celkom osobná teologická interpretácia, – Ïe to naznaãuje prinajmenej prudké spory posledn˘ch ãias.
S akou veºkou múdrosÈou sa Matka
BoÏia opätovne t˘chto vecí dot˘ka
v jednotliv˘ch posolstvách. A spoãiatku aj ãastej‰ie ako teraz spomínala
satana, vravela, Ïe satan je siln˘.
Vicka vÏdy vraví, Ïe v MedÏugorí
sú posledné rozhodujúce zjavenia.
TieÏ si to myslím, v‰etky ostatné zjavenia majú okrajové funkcie. Boli zjavenia v Ugande, v juÏnej Indii, vo Venezuele, v Argentíne, v‰etko menej
dôleÏité. NajdôleÏitej‰í zápas proti satanovi bude ten skrze MedÏugorie. To
je celkom jednoznaãné.
MedÏugorie sa stalo vysokou ‰kolou
modlitby, a ja vravím: Je to vysoká
‰kola mystiky. Veì mystika je modlitba. Mystika bude tou veºkou zbraÀou
proti Drakovi v koneãnom zápase. Od
pozemského k nekoneãnu. Mystik povedal nie k zboÏ‰teniu pozemského,
lebo pozemské je pominuteºné, je to
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prach. Vy‰li sme z prachu zeme, do
prachu zeme sa navrátime. To mystik
vie, preto Matka BoÏia priÈahuje mystikov. Mnohí ºudia v modlitbov˘ch
skupinách, ktoré som v Nemecku viedol, stali sa mystikmi.

vaÈ nedá. To badáme aj na jeho knihe. Modlím sa za to, Ïeby mohol napísaÈ aj druh˘ zväzok. A myslím si, Ïe
ak mu Boh urãil podporovaÈ MedÏugorie, tak to urobí dôkladne a dobre.
Je veºmi múdry a rozváÏny.

Prostredníctvom MedÏugoria si
Matka BoÏia volí kÀazov svätého
Ïivota a pripravuje zápas proti
satanovi.
Áno, som o tom presvedãen˘; av‰ak
títo musia byÈ kÀazmi orientovan˘mi
mysticky a mariánsky. Nazdávam sa, Ïe
MedÏugorie má celkom mimoriadny v˘znam. To pozorujeme predov‰etk˘m na
nenávisti, ktorá niekedy proti MedÏugoriu priam bije. To je naozajstná nenávisÈ, ktorú moÏno cítiÈ v‰ade na celom
svete. To je démonova reakcia. Práve
preto, Ïe sa MedÏugorie stalo nástrojom v rukách Matky BoÏej, je toto hnutie také nenávidené. Je zaujímavé, Ïe
ºudia sa nenechávajú ovplyvniÈ, Ïe ãasto sú ponechaní sami na seba a ani sa
o nich v ich krajinách nik nestará.
Sú aj v˘borní a skvelí biskupi, ako napríklad ist˘ Argentínãan, ktor˘ tu bol.
âasopis „Glas mira“ priniesol s ním
interview. Nav‰tívil Palestínu a potom
bol u pápeÏa Benedikta XVI. a povedal mu: „Svät˘ Otãe, odcestujem teraz do MedÏugoria.“ PápeÏ ho nate‰ene chytil za obe ramená a povedal:
„Dobre, dobre.“ Ján Pavol II. tieÏ vÏdy
rozumel tomu, keì ºudia cestovali do
MedÏugoria. Tento pápeÏ robí to isté.
Mám dojem, Ïe od neho môÏeme
oãakávaÈ e‰te viac. PápeÏ Benedikt
XVI. je muÏ, ktor˘ veºmi dôkladne rozvaÏuje. A keì sa raz pre nejakú vec
rozhodne, tak o tom sa uÏ pochybo-

Myslí‰, Ïe to Svät˘ Otec dokáÏe
a povie nieão o MedÏugorí?
ËaÏko povedaÈ, nikdy by sme nemali
nástojiÈ. Mám dojem, Ïe v Àom ãosi
veºké dozrieva. Keì pozorujeme jeho
tvár, je stále predu‰evnenej‰ia, preÏiarená. Od stredy k strede, od generálnej audiencie ku generálnej audiencii je jeho tvár rozÏiarenej‰ia. Myslím,
Ïe v Àom e‰te narastajú veci, ktoré si
nedokáÏeme predstaviÈ a v danom
ãase prinesú ovocie.
DôleÏité je, aby sme sa priznali k MedÏugoriu. A ja vidím ako veºmi dôleÏitú
udalosÈ to, Ïe páter Cantalamessa, pápeÏov dvorn˘ kazateº, chcel viesÈ exercície v MedÏugorí. BohuÏiaº, biskup
Ratko Periã povedal nie. DôleÏité je
rozhodnutie pápeÏovho kazateºa, ktor˘
sa prihlásil k MedÏugoriu. Predpokladám, Ïe si to nájde nasledovníkov.
Stále viac ºudí sa bude hlásiÈ k MedÏugoriu. DæÏka trvania t˘chto zjavení je
pre mÀa dôkazom, Ïe majú charakter
posledn˘ch a apokalyptick˘ch ãias.
KaÏd˘ vizionár vraví, Ïe je to ãas milosti. Vizionári sa navzájom dopæÀajú,
nepracujú proti sebe, ale spolu. Mirjana
povedala: „Kto sa odovzdá Matke BoÏej, ten sa nemá ãoho báÈ.“ Za t˘m
stojí náznak toho, Ïe by sa k nám mohli
blíÏiÈ veci, ktor˘ch sa treba báÈ. Kto sa
v‰ak odovzdá Matke BoÏej, stojí na
strane víÈazky. To je MedÏugorie.
(Rozhovor viedol vd)
17
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Myšlienky k posolstvu
z 25. decembra 2007
‰a‰ nám radosÈ nebies, JeÏi‰a, ná‰ho
Pána a Kráºa pokoja, ktor˘ nám darúva plnosÈ svojej milosti, svojej lásky
a dobroty. PomôÏ nám, aby sme sa
radi modlili a pri poklone svojmu
Stvoriteºovi ochotne darovali svoj ãas!
Vìaka, Ïe nám znovu pripomína‰, Ïe
na tejto zemi sme iba pútnikmi na
ceste a Ïe nás napæÀa‰ túÏbou za veãn˘m domovom. JeÏi‰ nám darúva
svoju nekoneãnú nádheru. Najmil‰ia
Matka, vìaka, Ïe nás, svoje deti privádza‰ do neba, ktoré je cieºom na‰ej túÏby.

D r. Jo h a n n e s G a m p e r l
MY SME PÚTNICI, âO TÚÎIA PO
VEâNEJ VLASTI
„Drahé deti! S veºkou radosÈou vám
priná‰am Kráºa pokoja, nech vás on
poÏehná svojím poÏehnaním. PokloÀte sa mu a darujte ãas Stvoriteºovi, za
ktor˘m túÏi va‰e srdce. Nezabúdajte,
Ïe ste pútnici na tejto zemi, a Ïe veci
vám môÏu daÈ malé radosti, av‰ak
prostredníctvom môjho Syna sa vám
daroval veãn˘ Ïivot. Preto som s vami, aby som vás viedla k tomu, po
ãom túÏi va‰e srdce. ëakujem vám,
Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Vìaka, ó Mária, na‰a Matka, za tvoj
príchod na Vianoãné sviatky! Priná20

MÁRIA NÁM PRINÁ·A KRÁªA
POKOJA
„Drahé deti! S veºkou radosÈou vám
priná‰am Kráºa pokoja, nech vás on
poÏehná svojím poÏehnaním.“
Keì sa Mária zjavuje na Vianoce,
prichádza vÏdy s Jezuliatkom, ktoré
nám priná‰a plnosÈ svojej milosti,
lásky a dobroty. Toto poÏehnanie
patrí v‰etk˘m, ão otvárajú svoje srdce JeÏi‰ovi. NielenÏe ho (v duchu) berú na ruky, ako kedysi Simeon (porov.
Lk 2, 28), ale vpú‰Èajú ho aj do svojho
srdca. Robia tak, keì ho prijímajú
s láskou a bázÀou vo svätom prijímaní. Vizionárovi Jakovovi sa zjavuje
Matka BoÏia iba raz do roka, na Vianoce. Aj toho roku sa mu zjavila s Jezuliatkom, na znak toho, Ïe nás chce
privádzaÈ a doviesÈ k JeÏi‰ovi.
Svätá sestra Faustína z Krakova
(+ 1938) rozpráva, Ïe pri hodinovej
poklone vo ‰tvrtok poãula vo svojej
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du‰i JeÏi‰ove slová: „Medituj o tajomstve, Ïe som sa stal ãlovekom!“
A zrazu sa jej zjavilo Jezuliatko, z ktorého Ïiarila krása. JeÏi‰ jej povedal,
Ïe Boh sa te‰í jednoduchosti du‰e.
Doslova JeÏi‰ povedal: „Hoci moja
veºkosÈ presahuje akékoºvek chápanie, dám sa porozumieÈ iba t˘m, ktorí
sú malí. Îiadam si od teba detského
ducha.“ Potom videla Matku BoÏiu
s Jezuliatkom a so svät˘m Jozefom.
Mária povedala sestre Faustíne: „Vezmi si môj najvzácnej‰í poklad!“ Podala jej JeÏi‰ka, potom Mária a Jozef
zmizli. Faustína povedala JeÏi‰kovi:
„Viem, Ïe si môj Pán a môj Stvoriteº.“
Tu JeÏi‰ vystrel k nej rúãky a usmial
sa na Àu. Faustínu naplnila veºká ra-

dosÈ. Potom zmizol. Pri svätom prijímaní jej JeÏi‰ povedal: „Som v tvojom srdci, ja, ktorého si drÏala v náruãí.“
DAROVAË STVORITEªOVI âAS
„PokloÀte sa mu a darujte ãas Stvoriteºovi, za ktor˘m túÏi va‰e srdce.“
Boh je ná‰ Stvoriteº. Jemu sa máme
klaÀaÈ. On je najväã‰ím pokladom
ná‰ho Ïivota. A kde je ná‰ poklad,
tam je aj na‰e srdce (porov. Mt 6, 21).
Preto si musíme rezervovaÈ veºa ãasu
pre modlitbu, pre modlitbu srdcom
a pre poklonu. Doprajme si ãas na
spojenie s Bohom. Najvhodnej‰í ãas
je ráno. Choìme pred Najsvätej‰iu
sviatosÈ, tu je JeÏi‰ prítomn˘. Aj keì

21
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nám my‰lienky odbiehajú, sme pri
JeÏi‰ovi. ZostaÀme v tomto ãase,
ktor˘ sme si urãili, a klaÀajme sa mu.
Robme tak s Máriou. Pozvime aj svät˘ch a svojho anjela stráÏcu. Nedajme sa od modlitby odradiÈ! Svätá Terézia Avilská vravela, Ïe jej niekedy
modlitba tak ÈaÏko padla, Ïe potriasala svojimi pieskov˘mi hodinami,
aby sa ãas modlitby r˘chlej‰ie míÀal.
Aj pre nás platí: Cviãenie robí majstra
a Boh dáva svoju milosÈ. Modlitba
nám bude na radosÈ, na‰e srdce bude stále viac a viac túÏiÈ po Bohu.
SME PÚTNIKMI NA TEJTO ZEMI
„Nezabúdajte, Ïe ste pútnici na tejto
zemi, a Ïe veci vám môÏu daÈ malé
radosti, av‰ak prostredníctvom môjho Syna sa vám daroval veãn˘ Ïivot.“
Raz prenocoval ak˘si turista u kartuziánskych mníchov. Zadivilo ho sparÈanské zariadenie ich ciel a sp˘tal sa
mníchov: „Kde máte svoj nábytok?“
Pohotovo sa ho na oplátku sp˘tali
mnísi: „A, vy kde máte svoj?“ – „Môj?“,
odvetil na to zaãudovan˘ turista.
„Veì ja tadiaºto iba cestujem!“ – „Veì
práve,“ odvetili mnísi, „a my takisto.“
– Veºa ºudí Ïije tak, akoby mali byÈ na
tejto zemi naveky. Samozrejme tento
Ïivot nám poskytuje nejedny radosti
a ‰Èastie, ale zväã‰a to b˘va krátke
a pominuteºné. Na‰ím cieºom je veãná radosÈ, veãn˘ Ïivot, nebo, ktoré
nám zaslúÏil JeÏi‰. „Veì na‰a vlasÈ je
v nebi. Odtiaº oãakávame aj Spasiteºa
Pána JeÏi‰a Krista“ (Flp 3, 20) hovorí
nám sv. Pavol. My smieme a máme
túÏiÈ po nebi, ako dieÈa túÏi po matke, ako chor˘ túÏi v noci po dni, zajatec po slobode, hladn˘ po chlebe
a milujúci po milovanom. „Lebo nepokojné je na‰e srdce, k˘m nespoãi22

nie v tebe, BoÏe,“ hovorí nám sv. Augustín. A Ïalmista sa modlí pln˘ túÏby: „Ako jeleÀ dychtí za vodou z prameÀa, tak moja du‰a, BoÏe, túÏi za
tebou. Po Bohu Ïízni moja du‰a, po
Bohu Ïivom; kedyÏe uÏ prídem k nemu a uzriem BoÏiu tvár?“ (Î 42) Istá
star‰ia duchovná sestra, ktorá vÏdy
znovu pociÈuje túÏbu po nebi, rada sa
modlieva nasledujúcu modlitbu: „Keì
v‰ak musím ostaÈ vzdialená od tvojich veãn˘ch obydlí, tak daj, aby moja
túÏba po zjednotení s tebou bola a zostala mojím kaÏdodenn˘m chlebom.
Táto túÏba ma urobí vernou a silnou
v tvojej sluÏbe, trpezlivou a odovzdanou v trápení a skú‰kach, ochráni ma
od samoºúbostí tohto sveta a uprie
môj pohºad k môjmu jedinému cieºu,
k˘m na konci mojich dní nebudem
môcÈ povedaÈ plná dôvery a nad‰enia: „Príì, Pane JeÏi‰u, príì! Amen.“
– Matka BoÏia, Matka na‰a, vÏdy nám
pomáhaj, aby sme hºadeli na svoj cieº
a aby sme ho s tvojou pomocou dosiahli!
MATKA BOÎIA STOJÍ PRI NÁS
„Preto som s vami, aby som vás
viedla k tomu, po ãom túÏi va‰e srdce.“
Matka BoÏia, ty si na‰a Matka, ty si
na‰a ochrankyÀa na v‰etk˘ch na‰ich
cestách. ëakujem ti za tvoju pomoc.
Veì sme sa ti celkom zasvätili. ZostaÀ pri nás, veì nás do neba k JeÏi‰ovi, ná‰mu Pánovi! – „Upierame na
teba svoje oãi, ty Nepo‰kvrnená, na
teba, Matka v‰etk˘ch ºudí, Hviezda
ná‰ho adventu! Zornica veãnej slávy!“ (Ján Pavol II.)
Vìaka, Matka, za tvoje láskyplné
posolstvo! – V‰etk˘m Ïelám poÏehnan˘ rok 2008!
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Ročné zjavenie Jakovovi Čolovi
25. decembra 2007
v Medžugorí
Ročné zjavenia Matky Božej sa začali u vizionárov, keď na
Vianoce roku 1982 sa prestala pravidelne zjavovať vizionárke Mirjane. Pri tejto príležitosti jej sľúbila, že sa jej bude zjavovať až do konca života raz do roka, a to 18. marca.
O tri roky, presne 7. marca 1985, sa prestala Matka Božia
pravidelne zjavovať druhej vizionárke Ivanke Ivankovičovej. Pri poslednom zjavení sľúbila Matka Božia Ivanke, že
aj jej sa bude zjavovať raz do roka, a to na výročie zjavení
25. júna.
Zaujímavá je výpoveď pátra Slavka, ktorý povedal: „Matka Božia sa ešte dlho nechce prestať zjavovať. Pozorujeme
to z doterajších ročných zjavení, pri ktorých sľúbila Mirjane, Ivanke a Jakovovi, keď im zverila posledné desiate tajomstvo, že sa im bude zjavovať raz ročne, kým budú žiť. Je
zaujímavé, ako môžeme pozorovať veľmi pekné rozdelenie
postupnosti zjavení pri týchto troch vizionároch: Jakovovi
sa zjavuje v decembri, Mirjane v marci a Ivanke v júni. To je pre mňa znamenie, že zjavenia
budú ešte dlho trvať. Dúfam, že aj ďalším trom vizionárom, keď dostanú desiate tajomstvo,
bude sa zjavovať Matka Božia raz do roka. Tak by sme mali často ročné zjavenia, aj keď už
denné prestanú.“
Najmladšiemu vizionárovi Jakovovi sa Matka Božia denne zjavovala od 25. júna 1981 do
12. septembra 1998. Vtedy bol Jakov v Miami. Dostal desiate tajomstvo a Matka Božia mu
povedala, že odteraz sa mu bude zjavovať už iba raz ročne, a to na Vianoce 25. decembra.
Tak mal Jakov aj tieto Vianoce 25. decembra 2007 svoje desiate ročné zjavenie. Už o 14. hodine sa zhromaždili mnohí pútnici v Jakovovom dome v Medžugorí, aby v modlitbe ruženca
očakávali príchod Matky Božej. Zjavenie sa začalo o 14.29 h a trvalo 6 minút. Matka Božia
prišla s Ježiškom v náručí a dala toto posolstvo:

„Drahé deti! Dnes vás zvláštnym spôsobom pozývam, aby ste sa otvorili
Bohu. Nech sa dnes každé srdce stane miestom Ježišovho narodenia. Milé deti,
celý tento čas, v ktorom mi Boh dovoľuje, aby som bola s vami, vás chcem viesť
k radosti večného života. Milé deti, jediná pravá radosť vášho života je Boh.
Preto, milé deti, nehľadajte radosť v pozemských veciach, ale otvorte svoje srdcia a prijmite Boha. Milé deti, všetko je pominuteľné, vo vašom srdci zostáva
iba Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
23
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PreÏívaÈ medÏugorské posolstvá
v rodine

Dr. Mark Miravalle so svojou rodinou v MedÏugorí
Porozprávajte nám nieão o svojich
prv˘ch stretnutiach s MedÏugorím.
Bolo to v septembri 1984. Bol som
práve v súvislosti s mojou dizertaãnou
prácou na pápeÏskej univerzite „Angelicum“ v Ríme. V tom ãase vy‰li dve
knihy o MedÏugorí: jedna z nich od autorov Reného Laurentina a Ljudevita
Rupãiãa a druhá od Roberta Faricyho.
Keì som v rímskom kníhkupectve zaãal tieto dve knihy ãítaÈ, pocítil som
v srdci pálãivú túÏbu odcestovaÈ tam
a preskúmaÈ tieto udalosti. Vtedy sme
24

mali, moja manÏelka a ja, dve deti.
Rozhodli sme sa, Ïe sa cestou budeme ‰tyri dni modliÈ a postiÈ. Ak by to
v MedÏugorí nebola Matka BoÏia, tak
obetujeme túto obetu na posvätenie
na‰ej rodiny a na‰ich detí. Ak je to
v‰ak naozaj Matka BoÏia, získame
dvojnásobné poÏehnanie!
Po prv˘ raz som pri‰iel do MedÏugoria 7. decembra 1984. Prenocoval som
v nevykúrenom farskom kostole s desiatimi pútnikmi z okolia. Na nasledujúci deÀ ma prijala istá rodina.
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Dr. Mark Miravalle, profesor teológie a mariológie na františkánskej
univerzite v Steubenville (USA) je trvalý diakon, ženatý, otec ôsmich
detí. Bezprostredne po prvých zjaveniach, keď ešte pracoval v Ríme
na svojej doktorskej práci, prišiel do Medžugoria, aby skúmal tamojšie
udalosti. V decembri 2007 bol v Medžugorí po štvrtý raz.
K˘m som po prv˘ raz ako pútnik zdolával KriÏevac, modlil som sa za svoju
dizertaãnú prácu na tému „Posvätenie
laika“. Materiál k nej som ãerpal zo
spisov rozliãn˘ch uãiteºov Cirkvi: od
sv. Kataríny Sienskej, sv. Franti‰ka Saleského, sv. Alfonza de Liguori... âím
viac som sa modlil, t˘m viac mi bolo
jasnej‰ie, Ïe je namyslenosÈou veriÈ,
Ïe sa nájde lep‰ia ‰truktúra posvätenia laikov, neÏ nám ponúka Matka BoÏia. A tak som sa rozhodol, Ïe napí‰em dizertáciu o posolstvách Matky
BoÏej.
Vrátil som sa do Ríma. Novú tému mi
neprijali, lebo sa t˘kala súkromn˘ch
zjavení. No prijali moju nasledujúcu tému: MedÏugorské posolstvá vo svetle
Svätého písma, cirkevn˘ch otcov a II.
vatikánskeho koncilu v porovnaní s Lurdami a Fatimou. DÀa 31. mája 1985 sa
mi podarilo obhájiÈ dizertáciu o medÏugorsk˘ch posolstvách.
Vtedy som bol toho názoru, Ïe by
som dokázal stráviÈ cel˘ Ïivot rozprávaním o MedÏugorí, ale ist˘ jezuita mi
poradil, Ïe pre MedÏugorie môÏem
oveºa viac urobiÈ, keì budem pôsobiÈ
ako profesor na nejakej známej univerzite. Prijal som jeho radu a zaãal som
predná‰aÈ na franti‰kánskej univerzite
v Steubenville. Tam uÏ 21 rokov predná‰am teológiu a mariológiu.
To boli moje zaãiatky s MedÏugorím.

V cel˘ch Spojen˘ch ‰tátoch som rozprával o medÏugorsk˘ch posolstvách.
Napísal som ãlánok o MedÏugorí pre
Novú katolícku encyklopédiu a kniÏoãku Úvod o MedÏugorí, ktorá sa opiera
o posolstvá, ako ãlánok s nadpisom
MedÏugorie a rodina. Napísal som to,
lebo mnohé rodiny vraveli: „Skú‰ali
sme ÏiÈ podºa MedÏugoria deÀ, dva,
a potom sme to zasa vzdali! Modlili
sme sa, postili – hoci sme sa predt˘m
nikdy nepostili – skú‰ali sme modliÈ sa
ruÏenec, no na konci takého medÏugorského dÀa bola na‰a rodina taká
rozvadená ako nikdy predt˘m! Nedokázali sme to, a zasa sme prestali!“
Tak som sa rozhodol, Ïe napí‰em knihu. Popri predná‰kach na univerzite
o posolstvách pre rodiny a o nutnosti
uskutoãÀovaÈ ich, rozhodol som sa
sprostredkovaÈ tieto posolstvá aj samotn˘m rodinám a deÈom, primerane
ich chápaniu a potrebám.
Mnohí sú proti MedÏugoriu, lebo
sa nazdávajú, Ïe sa tu priveºa vyÏaduje...
Urãite to nie je priveºa! MôÏem dosvedãiÈ, Ïe moÏno ÏiÈ podºa posolstiev, lebo som tu videl, ako to ºudia
robia. Robia to múdro, s citom pre
pastoraãnú mieru. Rodiny sa po veãeroch spolu modlievali; ich prvou starosÈou bola vÏdy zodpovednosÈ za ro25
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dinu: v˘chova detí a manÏelská láska.
NuÏ a to v praxi znamená – v stredu
a v piatok Ïiadne sladkosti, ale star‰ie
deti môÏu sa uÏ trochu viac postiÈ.
Matka BoÏia ako dobr˘ pastier poukázala rozhodne na svoje pokyny. Na zaãiatku vyz˘vala iba na piatkov˘ pôst.
Najprv vyz˘vala iba na jeden ruÏenec,
neskôr na tri ruÏence denne. Keì boli
ÈaÏké práce na poli, ºudia hovorili: „NemôÏeme sa postiÈ iba o chlebe a vode.“ Matka BoÏia im povedala, aby
jedli trochu ovocia.... Matka BoÏia budovala svoje v˘zvy postupne. Zaãala
s vyznaním viery a siedmimi Otãená‰mi. Nie je správne odsudzovaÈ MedÏugorie, keì totiÏ dnes, po 26 rokoch (!)
zaãíname veºkodu‰ne ÏiÈ podºa postupnej a rozhodnej materinskej v˘chovy v modlitbe a pôste.
Îijete vo va‰ej rodine podºa posolstiev?
Skú‰ame to. Predov‰etk˘m v‰ak chodíme denne na sv. om‰u. Sme presvedãení, Ïe kaÏdodenná sv. om‰a je pre
veriacich darom, ako hovorí Matka BoÏia. Veríme, Ïe ak sa nám poãas dÀa
nepodarí niã iné, jednako sme splnili
to najdôleÏitej‰ie, veì sme boli na sv.
om‰i, a my rodiãia a star‰ie deti sme
prijali Chlieb Ïivota. Keì nie je vyuãovanie a nemáme prácu a nestihneme
niã iné, predsa veríme, Ïe sme pre
svoju spásu a pre spásu na‰ich detí
urobili to najlep‰ie.
Okrem toho sa snaÏíme pomodliÈ sa
ruÏenec kaÏdé ráno, ale celkom iste
kaÏd˘ veãer. SnaÏíme sa pomodliÈ
denne dva ruÏence a keì je to moÏné,
26

tak aj o 15. hodine popoludní ruÏenec
BoÏieho milosrdenstva. SnaÏíme sa ísÈ
kaÏdú sobotu na spoveì. Cítime, Ïe je
veºmi dôleÏité chodiÈ spoloãne na spoveì, lebo zmierenie v rodine si vyÏaduje spoluprácu kaÏdého jedného ãlena rodiny. Keì idú mnohí z rodiny na
spoveì, ale jeden ãlen to zanedbá,
môÏe to otvoriÈ prístup pre zlého nepriateºa. V stredu a v piatok sa postíme a nejeme aspoÀ mäso a sladkosti.
Spomínam si na to, keì som bol e‰te
v Ríme: Bolo okolo 19. hodiny veãer
a ja som povedal svojej Ïene: „Prosím
Èa, ty sa ujmi detí, lebo ja sa cítim stále nervóznej‰í a nerád by som preru‰il
pôst.“ A ‰iel som si ºahnúÈ. No spozoroval som, Ïe som nekonal správne!
Zaradil som pôst vy‰‰ie neÏ rodinu,
miesto toho, aby som ho pouÏil na posvätenie rodiny! Zvyãajne mávame
spoloãnú rodinnú veãeru. Do veãere
sa postím o chlebe a vode, zvykneme
v‰ak vnímaÈ osobné potreby kaÏdého
dieÈaÈa. NuÏ, e‰te sme ìaleko od toho, Ïe by sme radikálne Ïili podºa posolstiev!
Po koncile odstúpila Cirkev v známom „aggiornamento“ od mnoh˘ch
star˘ch návykov. Niektorí mali dokonca dojem, Ïe je teraz „v‰etko“
stratené. MedÏugorie vytvorilo hnutie zapálen˘ch ºudí, ktorí chcú preÏívaÈ svoju vieru radikálnym spôsobom. Podaktorí dokonca vravia,
Ïe MedÏugorie je modelom, ktor˘
by mali prevziaÈ v‰etky farnosti,
iní si zasa s t˘m nevedia poradiÈ.
Je MedÏugorie vo v‰eobecnosti
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obnovou rodín a farností, alebo je pozvaním iba pre niektor˘ch, aby robili viac
neÏ tí ostatní?
V mojej dizertácii som
analyzoval MedÏugorie
podºa kategórií. Prvé sú
základné témy: viera,
modlitba, pôst, obrátenie a pokoj.
Myslím, Ïe medÏugorské posolstvá
s t˘mito základn˘mi témami moÏno
nájsÈ tak vo Svätom písme, ako aj
u cirkevn˘ch otcov.
Druh˘ diel dizertácie pojednáva o niektor˘ch témach v˘voja, ako napríklad
o ekuméne. Aj tieto témy som na‰iel v dokumentoch II. vatikánskeho koncilu.
Povedal by som, Ïe MedÏugorie je dobe primeranou v˘zvou na svätosÈ a súãasne návratom k najhlb‰ej tradícii
katolíckej viery. To, ão Matka BoÏia
v MedÏugorí hovorí, podmieÀuje návrat
k najstar‰ím koreÀom prvotnej Cirkvi.
V prvotnej Cirkvi nad‰enie viedlo aÏ
k muãeníctvu. Matka BoÏia nás poz˘va
dnes k takému istému nad‰eniu. Jej
posolstvá obsahujú prapôvod na‰ej viery, ktorá je v dokonalom súlade s cirkevn˘m uãením, a rozpráva dobe primeran˘mi slovami. Je to nová v˘zva
k svätosti a radikálnosti evanjelia, ão má
základ v najhlb‰ej tradícii katolicizmu.
Preão sú toºkí biskupi zdrÏanliví,

keì
je
to
predsa také
dobré?
Je tu istá
obava pred
v‰etk˘m,
ão má do
ãinenia so
súkromn˘mi zjaveniami, niekedy sa aj
stanovisko
Cirkvi voãi
t˘mto veciam
primálo chápe.
Práve ãítam, ão
pápeÏ Benedikt
XVI. napísal o prorokovaní a súkromn˘ch zjaveniach. Nádherne spája rozdiel medzi odovzdan˘mi posolstvami, otvorenosÈou voãi Duchu Svätému, prorokovaniu a nadprirodzen˘m vnemom.
Napríklad vo Fatime: Miestni kÀazi
mali zakázané od roku 1917 aÏ do roku
1930 nav‰tíviÈ Fatimu. Medzit˘m pre‰lo
desaÈ rokov od uznania Fatimy a dvaja
vizionári uÏ zomreli. Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavené iba tieto dve deti,
i keì jediné neboli muãeníkmi, av‰ak
Ïili podºa súkromn˘ch zjavení, a to e‰te skôr, neÏ ich Cirkev uznala! To nám
hovorí, Ïe stanovisko Cirkvi b˘va odli‰né, ale aj otvorené voãi Duchu Svätému.
Povedali by ste nám o svätosti
rôznych vizionárov? âasto moÏno
ãítaÈ o rozliãn˘ch vizionároch v mi27
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nulosti, v skutoãnosti v‰ak o nich
veºa nevieme. Informácie o nich
sú mimoriadne „prefiltrované“. Ale
v na‰ich ãasoch sú medÏugorskí
vizionári vystavení verejnosti na
celom svete... Ako je to teda s ich
svätosÈou?
Keì sa p˘tame vizionárov, musíme
sa opäÈ prid⁄ÏaÈ kritérií, ktoré nám
predkladá Cirkev vo svojej autenticite. Od niektor˘ch vizionárov Cirkev
nevyÏaduje svätosÈ. Cirkev vyÏaduje
úplnú integritu od okamihu zaãatia
zjavení. Sú prípady vizionárov
28

a svät˘ch, ktorí mali mimoriadne posvätnú minulosÈ. Potom sú prípady
vizionárov a svät˘ch, ktorí pred zjaveniami neÏili podºa evanjelia, ako
napríklad svät˘ Augustín. Ale aj mnohí iní. Mária Magdaléna, colník Matú‰! Nebolo by úprimné ÏiadaÈ od
medÏugorsk˘ch vizionárov viac, neÏ
Ïiadal JeÏi‰ od svojich apo‰tolov. Od
vizionárov sa oãakáva, Ïe budú ÏiÈ
dôveryhodne a nemenne, ale na to,
aby bolo uznanie autenticky vyjadrené, nemoÏno vyÏadovaÈ obzvlá‰tnu
svätosÈ. Tak napríklad jeden z vizio-
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skutoãnosti neopiera o svätosÈ vizionárov, ale o ich bezúhonnosÈ
a ãestnosÈ. E‰te by som dodal, Ïe
povaÏujem medÏugorsk˘ch vizionárov za mimoriadne ‰ºachetn˘ch
v tom, ako obetujú svoje Ïivotné súkromie pre Matku BoÏiu. PovaÏujem
ich za ãestn˘ch a to sa prihovára za
pravosÈ zjavení. Nezavádzajú, rozprávajú jasn˘mi a prirodzen˘mi slovami. NesnaÏia sa nikoho ovplyvÀovaÈ. Páãi sa mi na nich najmä ich
hodnovernosÈ.

nárov z Knocku v Írsku opustil Cirkev, keì sa pohádal so svojím farárom. Pred svojou smrÈou vyznal:
„Zjavenia boli skutoãné, predsa sa
v‰ak e‰te na farára hnevám!“ Práve
tak je známe, Ïe farár Ján Vianney
povedal o vizionároch z La Salette:
„To nemôÏe byÈ pravda, lebo tí vizionári nevyÏarujú Ïiadnu svätosÈ.“ NuÏ,
len ão Cirkev La Salette uznala, zmenil aj Vianney svoj postoj a povedal:
„SkláÀam sa pred t˘m, ão hovorí Cirkev.“
Preto sa kritérium o autentickej

Mnohí pútnici by chceli urobiÈ
z vizionárov svoje malé idoly, aj
mnohí katolíci.
Aj pri dôveryhodn˘ch zjaveniach sa
nikdy nevyhneme nebezpeãenstvu, Ïe
sa voãi vizionárom roz‰íri istá zboÏnosÈ. ZodpovednosÈ za to nenesú
v prvom rade vizionári, ak len nerobia
daão, ão by to podporovalo. Také daão
v MedÏugorí nevidím. Hoci sa aj stáva,
Ïe ºudia vyzdvihujú vizionárov na piedestál. Tu si v‰ak treba poloÏiÈ otázku,
ãi vizionári priÈahujú pozornosÈ na seba alebo na Krista, na Eucharistiu a na
Matku BoÏiu. Istá Ïena povedala kedysi pátrovi Piovi: „Musím sa priznaÈ,
Ïe vás veºmi milujem.“ On jej odpovedal: „Odíì v pokoji, v skutoãnosti nemiluje‰ mÀa, ale JeÏi‰a.“ Napokon je
to otázka srdca. Vizionár je BoÏím nástrojom. Svät˘ Benedikt povedal: „BoÏe, ja som tvoj nástroj. Keì skonãí‰ so
mnou svoju prácu, postav ma do kúta.“ Tak˘ by mal byÈ postoj vizionárov
a v‰etk˘ch ºudí, ktorí prijímajú ich posolstvá.
29

medj 88_vnutro

26.2.2008

11:33

Stránka 30

Vy ste uÏ boli v MedÏugorí viackrát... Ako sa vám javí v˘voj MedÏugoria za uplynul˘ch 26 rokov?
V MedÏugorí som bol uÏ ‰tyrikrát.
V roku 1984 dva razy, potom roku
1992 a teraz. Uplynul˘ch 15 rokov
prinieslo veºa zmien. Stále poãúvame ponosy kvôli obchodn˘m stánkom. „Obchodné stánky zaplavili
MedÏugorie!“ hovorí sa. Vo Fatime
a v Lurdoch je tieÏ plno obchodov.
Opakujem, obchodmi sa nemáme ão
zaoberaÈ, ale máme sa staraÈ o svoje srdcia! Na tom nie je niã zlého,
keì vezmeme domov nejak˘ ruÏenec, ktor˘ navy‰e poÏehnala Matka
BoÏia. Ak v‰ak strávime viac ãasu
v obchodoch neÏ na Vrchu zjavenia,
tak máme srdce v neporiadku! Keì
tu v roku 1984 e‰te nebolo niã, ão by
nás rozptyºovalo, tak to bol ãas jed30

noduchosti, ale Matka, ktorá prichádza, je i dnes tá istá. Musíme
viac dbaÈ na svoje srdcia. Stále by
sme si mali sprítomÀovaÈ, Ïe sme
nepricestovali kvôli nákupom, ale Ïe
sme na pútnickej ceste. Ja povaÏujem v˘voj v MedÏugorí za pozitívny. Vidím 35 miliónov pútnikov ako
svedãiace ovocie. Pokiaº v‰ak ide
o protiargumenty, tie budú vÏdy práve tam, kde je Matka BoÏia. Preto sa
nazdávam, Ïe duchovné ovocie hovorí samo za seba, a to je, aby sme
to povedali slovami kardinála Ratzingera, koneãné kritérium, ktoré treba
zvaÏovaÈ, keì chceme posudzovaÈ
domnelé zjavenia.
MôÏete nám zopakovaÈ, aké sú
cirkevné kritériá pre rozhodnutie?
Cirkev skúma niektoré zjavenia, pritom ide o tri oblasti skúmania.
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1. Obsah posolstiev. Sú posolstvá
v súlade s vierou a náukou Katolíckej
cirkvi? Práve toto bolo témou mojej dizertácie: dokázaÈ, Ïe v MedÏugorí niet
takého posolstva, ktoré by ak˘mkoºvek spôsobom protireãilo úradnej
náuke Cirkvi. âítajte tie posolstvá
a nájdete slová, ktoré sa vyskytujú
ãastej‰ie ako iné: pokoj, láska, modlitba. To je zdravé, pravoverné katolícke posolstvo, otvorené pre v‰etk˘ch
ºudí.
2. Druhé, ão Cirkev skúma, je jav extázy vizionárov. MedÏugorsk˘ch vizionárov skúmali dva lekárske tímy: jeden
z univerzity v Montpellier (Francúzsko)
a jeden z Milána (Taliansko). Ich závery boli, Ïe sa vizionári nachádzajú
v oblasti vplyvu bytia, ktoré nie je z ich
oblasti priestoru a ãasu, a halucináciu
vylúãili.
3. Cirkev skúma duchovné ovocie
a opiera sa pritom o JeÏi‰ove slová:
„Strom poznáme po ovocí.“ Cirkev
skúma trvalé duchovné ovocie, nie
nejaké povrchné obrátenia, oveºa
viac návrat k Cirkvi po 40 alebo 50 rokoch. Pozorujte iba rady spovedajúcich sa ºudí! Koºkí biskupi, kÀazi
a rehoºníci putovali na toto miesto!
MôÏeme kon‰tatovaÈ návrat k modlitbe a k sviatostnému Ïivotu Cirkvi
v MedÏugorí väã‰mi ako na akomkoºvek inom mieste, kde sa v na‰ej
dobe vyskytujú zjavenia. Rady spovedajúcich sa, náv‰teva om‰í a modlitba ruÏenca vydávajú v˘reãné svedectvo, ktoré sa opiera o Sväté písmo, Ïe
JeÏi‰ skutoãne posiela svoju Matku
do MedÏugoria. Ktosi raz povedal:

„Ak sa za MedÏugorím skr˘va satan,
potom je to najväã‰í hriech, ak˘ kedy
spáchal.“
Podºa kritérií, ktoré Cirkev roku 1978
zverejnila, splnilo teda MedÏugorie
v‰etky tri. MedÏugorie má najlep‰ie
moÏné posúdenia z hºadiska teologického i vedeckého.
Ako dlho musíme e‰te ãakaÈ na
cirkevné uznanie?
Opakujeme svoje Ïiadosti a znovu
ich odovzdávame Svätej stolici a Kongregácii pre náuku viery. Keì pozorujeme Cirkev v dne‰nom svete, nachádzame nespoãetné znaky pre potrebu
obnovy. Preão svet potrebuje duchovné posolstvo pokoja, a to pokoja v rodinách aÏ po globálny mier? Staãí sa
pozrieÈ do novín a vidíme, ako v‰ade
ch˘ba pokoj. Terorizmus vo svete, ale
aj pod srdcom matiek. K˘m tieto dva
terory trvajú, nebudeme maÈ pokoj na
tomto svete. Mali by sme byÈ vìaãní,
Ïe Matka BoÏia e‰te stále prichádza.
Ako dlho budeme e‰te musieÈ ãakaÈ
na uznanie? Tu myslím vÏdy na sestru
Luciu z Fatimy. Musela 70 rokov ãakaÈ, k˘m do‰lo k zasväteniu Máriinmu
Nepo‰kvrnenému Srdcu. Musíme byÈ
trpezliví a prispievaÈ k tomu, aby do‰lo
k uznaniu ão najskôr. Jedno je isté –
ãím viac sa modlíme a postíme, t˘m
skôr sa budeme pripodobÀovaÈ medÏugorsk˘m pozvaniam. O to skôr bude MedÏugorie uznané.

(Rozhovor viedla
Lidija Parisová)
31

medj 88_vnutro

26.2.2008

MEDJUGORJE –

11:33

Stránka 32

NOVÁ KNIHA

Mark Miravalle:

MedÏugorie a rodina
(úryvok z knihy)
V tejto knihe sa necháva veºa
priestoru pre slová Matky BoÏej,
av‰ak citujú sa aj slová Sv. Otca Jána Pavla II. a stanoviská uãiteºského
úradu Cirkvi. Napriek tomu závereãné slová knihy patria Matke Terézii
z Kalkaty, ktorá svoj Ïivot preÏila
v povesti svätosti. Jej vlastn˘m jednoduch˘m spôsobom vyzvala v‰etk˘ch ºudí na svete, aby zmenili svoj
Ïivot v rodinách:
„Dne‰n˘ svet je postaven˘ na hlavu a tak veºa trpí, pretoÏe doma
v rodinách ch˘ba láska. Nemáme
ãas pre svoje deti, ani ãas pre seba
navzájom. Ch˘ba ãas, aby sme sa
podelili s radosÈou. Îelám si, aby
sme mohli preÏívaÈ Ïivot ako JeÏi‰,
Mária a Jozef v Nazarete, aby sme
si to zobrali za vzor pre ná‰ Ïivot.
Ak sa nám podarí vtedaj‰í Nazaret
priviesÈ do na‰ich rodín, potom –

a tomu verím – bude panovaÈ vo
svete pokoj a ‰Èastie.
KaÏd˘ je dnes zdanlivo veºmi uponáhºan˘, snaÏí sa dosiahnuÈ kariéru
a staÈ sa bohat˘m. Rodiãia majú
málo ãasu pre seba a svoje deti.
Domov sa nasÈahoval „pokoj“ sveta...
Musíme na‰e rodiny urobiÈ stredobodom lásky a cviãiÈ sa v neustálom odpú‰Èaní... Láska zaãína doma. Preto je v dne‰nom svete toºko
utrpenia a neprávostí. Ak sa chceme navzájom milovaÈ a znovu obnoviÈ v Ïivote lásku, potom musíme
s t˘m zaãaÈ doma.
Pravá láska bolí. JeÏi‰ zomrel na
kríÏi, aby nám dokázal svoju lásku.
Matka musí trpieÈ, keì chce priviesÈ
na svet dieÈa. Ak sa chcete naozaj
navzájom milovaÈ, potom sa nemoÏno vyh˘baÈ obetiam.“

Mariánske centrum MedÏugorie pripravuje slovenské vydanie knihy MedÏugorie a rodina. Kniha vznikla na základe
predná‰ok na franti‰kánskej univerzite v Steubenville v USA.
Predpokladáme, Ïe sa nám podarí vydaÈ ju koncom druhého
‰tvrÈroku 2008. Podrobnej‰ie vás budeme informovaÈ v budúcom ãísle.
32
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MEDJUGORJE –

OZNAM

Medzinárodn˘ seminár pre kÀazov 2008
Trinásty medzinárodn˘ seminár pre kÀazov
sa uskutoãní v MedÏugorí od 30. júna do 5.
júla 2008. Téma seminára je: „My sa budeme celkom venovaÈ modlitbe a sluÏbe slova“ (Sk 6,4). Seminár sa zaãína v pondelok
30. júna 2008 o 18. h modlitbou ruÏenca a sv.
om‰ou. V nasledujúcich dÀoch po spoloãn˘ch rann˘ch chválach v latinãine budú predná‰ky P. Zvjezdana Liniãa OFM. Seminár sa
konãí v sobotu 5. júla 2008 sv. om‰ou o 12.
hodine.
Koordinátorom stretnutia je P. Miljenko ·teko.
Predná‰ateºom na seminári je P. Zvjezdan
Liniã OFM. Narodil sa r. 1941 vo Svilnom neìaleko Mariánskej svätyne Milostivej Matky
v Trsate (v Chorvátsku). Do franti‰kánskej rehole vstúpil r. 1958, za kÀaza bol vysväten˘ r.
1967.
·tudoval v Samobore, v Záhrebe, v ParíÏi
a v Innsbrucku, kde r. 1970 získal doktorát
z teológie – odbor liturgia. Pôsobí ako kÀaz
medzi chorvátskymi robotníkmi v Innsbrucku
a v ParíÏi. Od r. 1981 do r. 1997 pôsobil aj vo
vlasti v Trsate, v Karlovci, v Novom Sade,
v Osijeku a v Záhrebe. Od r. 1997 je riaditeºom Domu stretnutia Tábor pri franti‰kánskom klá‰tore v Samobore, kde organizuje
a vedie mnohé duchovné cviãenia a semináre
duchovnej obnovy pre v‰etky stavy v Cirkvi.
Svoj pastoraãn˘ Ïivot zasvätil najmä mlad˘m a tretiemu franti‰kánskemu rádu. Mnoh˘m mlad˘m pomohol k tomu, aby prostredníctvom kresÈansk˘ch sviatostí vstúpili do
Cirkvi a spoznali Krista Spasiteºa. Opakovane
predná‰a ‰tudentom teológie. Zvlá‰È aktívny
je v duchovn˘ch obnovách pre kÀazov, rehoºníkov a rehoºníãky a takisto aj pre laikov.
V tomto smere je známy najmä ako koordiná-

tor seminárov zameran˘ch na základnú kresÈanskú skúsenosÈ a seminárov za uzdravenie
a oslobodenie.
PrihlásiÈ sa môÏete e-mailom:
seminar.marija@medjugorje.hr alebo faxom
na tel. ã.: 00 387 36 651 999 (pre Mariju DugandÏiç).
Farníci farnosti MedÏugorie zabezpeãujú
v‰etk˘m kÀazom tak ako poãas uplynul˘ch rokov poãas seminára bezplatné ubytovanie.
Prosíme v‰etk˘ch kÀazov, ktorí si budú zabezpeãovaÈ ubytovanie u svojich priateºov z MedÏugoria sami, aby nám oznámili na prihlá‰ke
meno, priezvisko a ãíslo telefónu rodiny, v ktorej si zabezpeãili ubytovanie. KÀazi, ktorí nemajú priamy kontakt a moÏnosÈ priamo si zabezpeãiÈ ubytovanie, nech nám to oznaãia na
prihlá‰ke, my im ubytovanie zabezpeãíme.
Náklady na seminár sa hradia intenciami za
päÈ sv. om‰í.
Je potrebné priniesÈ si so sebou: celebret
od svojho predstaveného, albu a ‰tólu, Sv.
Písmo, malé rádio s FM frekvenciou a slúchadlá (potrebné na simultánny preklad).
Mnohí kÀazi nemajú moÏnosÈ prístupu na
internet a moÏno nevedia o tom, Ïe sa takéto
stretnutie v MedÏugorí organizuje. Preto prosíme v‰etk˘ch organizátorov pútí, modlitbové
skupiny a centrá pokoja, aby túto informáciu
zverejnili vo svojich oznamovacích prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii, aby sa ão najviac kÀazov mohlo zúãastniÈ tohto seminára.
Prosíme vás, nakoºko je to pre vás moÏné,
aby ste pomohli kÀazom, ktorí chcú prísÈ
a nemajú dostatok prostriedkov na cestu. Vopred vám ìakujeme za va‰u spoluprácu.
Nech va‰u prácu Ïehná Pán a sprevádza príhovor Kráºovnej pokoja.

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 29. júna 2008. Príchod zo seminára do Bratislavy
je naplánovan˘ na nedeºu 6. júla 2008 v skor˘ch rann˘ch hodinách. PrihlásiÈ sa moÏno
v Mariánskom centre MedÏugorie telefonicky na ãísle: 0905 254 742, alebo mailom na
adrese: m-keckes@nextra.sk alebo písomne na adrese: Mariánske centrum MedÏugorie,
Franti‰kánska 2, 811 01 Bratislava 1.
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POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. novembra 2007 – „Drahé deti! Dnes, keì slávite Krista Kráºa v‰etkého tvorstva, Ïelám si, aby on bol kráºom vá‰ho Ïivota. Len cez darovanie, milé deti, môÏete pochopiÈ dar JeÏi‰ovej obety na kríÏi za kaÏdého z vás. Milé
deti, darujte Bohu ãas, aby vás premenil a naplnil svojou milosÈou tak, aby
ste sa vy stali milosÈou pre druh˘ch. Ja som pre vás, milé deti, milostiv˘ dar
lásky, ktor˘ prichádza od Boha pre tento nepokojn˘ svet. ëakujem vám, Ïe
ste prijali moje pozvanie!“
25. decembra 2007 – „Drahé deti! S veºkou radosÈou vám priná‰am Kráºa
pokoja, nech vás on poÏehná svojím poÏehnaním. PokloÀte sa mu a darujte
ãas Stvoriteºovi, za ktor˘m túÏi va‰e srdce. Nezabúdajte, Ïe ste pútnici na
tejto zemi, a Ïe veci vám môÏu daÈ malé radosti, av‰ak prostredníctvom môjho Syna sa vám daroval veãn˘ Ïivot. Preto som s vami, aby som vás viedla
k tomu, po ãom túÏi va‰e srdce. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. januára 2008 – „Drahé deti! S dobou pôstu sa blíÏite ãasu milosti. Va‰e srdce je ako pooraná zem a je pripravené prijaÈ plod, ktor˘ vyrastie v dobro. Milé deti, vy si slobodne môÏete vybraÈ dobro alebo zlo. Preto vás poz˘vam: modlite sa a postite. Zasaìte radosÈ a plod radosti vo va‰ich srdciach
nech rastie pre va‰e dobro a druhí nech ho uvidia a prijmú prostredníctvom
vá‰ho Ïivota. Zrieknite sa hriechu a zvoºte si veãn˘ Ïivot. Som s vami a prihováram sa za vás u svojho Syna. 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 vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., ãíslo úãtu: 4 030 020 318 / 3100,
IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
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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