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Aj dnes vám
prinášam svoje
požehnanie
a všetkých
vás žehnám
a pozývam, aby
ste rástli na tej
ceste, ktorú
Boh mojím
prostredníctvom
začal pre vašu
spásu.
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NEPREDAJNÉ

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 15. septembra 2009 vo Viedni

MEDJUGORJE –

POKOJ

Staňme sa nositeľmi pokoja
„Milé deti, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete svätosť druhým, preto
modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na osobnom obrátení, aby ste boli
pre iných znamením Božej lásky. Som s vami a vediem vás k večnosti, po ktorej
by malo túžiť každé srdce.“
Týmito slovami sa k nám prihovára Matka Božia vo svojom posolstve z 25. augusta
2009. Nie je to príliš dobré vysvedčenie pre nás. Avšak pravdivé. Nevyžarujeme radosť,
pokoj a optimizmus do svojho okolia tak, aby sme boli príkladom a znamením Božej
lásky. Dajte na prvé miesto Boha. Veľakrát nám túto skutočnosť pripomína Matka Božia.
O niekoľko dní oslávime krásne sviatky Božieho narodenia. Pre koľkých z nás sú to
však najmä sviatky plných stolov a honby za čo najväčším počtom darčekov? Voľné
chvíle, ktoré nám sviatky dávajú, často sa premárnia vysedávaním pri bezduchých
televíznych programoch. Matka Božia nám však láskavo pripomína: máte túžiť po
večnosti, tam je váš skutočný domov, dobre si ju pripravujte už tu na zemi, buďte
radostnými nositeľmi nádeje a znamením Božej lásky. To sa dá pochopiť len srdcom,
ktoré využíva odporúčané prostriedky Božej Matky – modlite sa, modlite sa, modlite sa,
obráťte svoju myseľ a srdcia k večnosti.
Na jeseň navštívil Medžugorie apoštolský nuncius v Rakúsku Mons. Farhat. V jeho
rodnej krajine v Libanone je veľa nepokoja a nelásky. Ale aj veľa obetavých ľudí, ktorí
nasledujú volanie Matky Božej. Otec arcibiskup Farhat dáva jednoduchú radu pre nás
všetkých, ako zmeniť svet: „Keď si každý pozametá pred svojimi dverami, bude celá
ulica čistá.“ Keď si každý upokojí srdce, bude celá spoločnosť žiť v pokoji.
Netreba veľa, stačí úprimne začať meniť svoj život.
Pre tisíce našich priateľov vo Viedni bol sviatok Sedembolestnej Panny Márie zvlášť
významný, pretože mohli zažiť modlitbové spoločenstvo s vizionárkou Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou v Dóme sv. Štefana. Mala tu i svoje pravidelné zjavenie a tlmočila
prítomným, že Matka Božia bola veľmi naradovaná a všetkých požehnala. Zároveň
pripomenula, že máme byť nositeľmi pokoja. Osobitne pripomíname, že počas modlitbového stretnutia prišiel medzi svojich veriacich aj ich hlavný pastier, viedenský
arcibiskup Christoph Schönborn. Vo svojom príhovore sa poďakoval Matke Božej za
všetky milosti a duchovné povolania, ktoré aj v jeho diecéze našli svoj zdroj v Medžugorí.
Je naozaj veľkým darom nebies, že Matka Božia môže byť tak blízko pri svojich
deťoch.
Matka Božia, ochraňuj nás i naďalej svojou láskou a dobrotou a veď nás svojou jemnou
rukou, aby sme deň po dni boli stále bližšie k tvojmu milovanému Synovi.

V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Kto slúži
nikdy nebude sám

Arcibiskup Dr. Edmond Farhat sa narodil v roku 1933 v Libanone. Už ako mladý
kňaz pôsobil v službách Svätej stolice v Ríme a neskôr zastupoval Sv. Otca ako nuncius na rozličných miestach: v Alžírsku, Tunisku, Slovinsku, Macedónsku, Turecku,
Turkmenistane a napokon v Rakúsku. Počas islamského teroru v Alžírsku sa Jeho
Excelencia Farhat energicky zastával prenasledovaných ľudí a požadoval od svetovej
verejnosti zodpovednosť, solidaritu a rešpekt pre túto krízovú oblasť. Ako slovinský
nuncius navštívil už v roku 1997 Medžugorie. Teraz prišiel znovu v dňoch od 24. do
27. októbra, aby slávil bohoslužbu s mnohými pútnikmi v rozličných jazykoch, aby sa
modlil, spovedal a zhováral sa s pútnikmi, ako aj s františkánmi, ktorí ho pohostinne
prijali. My sme s ním mohli urobiť nasledujúci rozhovor:

Excelencia, ako ste prišli do Medžugoria a aký bol váš prvý dojem?
Rád by som sa poďakoval Medžugorskej modlitbovej akcii vo Viedni za to, že
som mohol sem pricestovať. Čo človek
zažije v Medžugorí, to sa nedá vidieť, ale
človek to cíti. Tu sa pociťuje ľudská túžba po Božom Duchu, ktorý nie je prítomný v skrytosti, ale osobne prostredníc4

tvom spojenia s Máriou k Bohu Otcovi.
Medžugorské posolstvá nemožno vysvetliť alebo definovať slovami, treba sa
pripojiť, treba ich prežívať! Ako semeno
v pôde, tak bude pracovať Božia milosť
pre ľudí.
Excelencia, už ste tu viackrát slúžili
sv. omšu. Čo to pre vás znamená?

Márii,
arcibiskup Edmond Farhat

Rozhovor s arcibiskupom Edmondom Farhatom 26. 10. 2009 v Medžugorí

Sláviť sv. omšu znamená modliť sa.
Sv. Dionýz povedal: „Modliť sa spoločne znamená modliť sa trikrát.“ Pri tej sv.
omši sme mali 1000 alebo viac hlasov,
ktoré chválili Boha a odporúčali ľudí
Božiemu milosrdenstvu. To je pekné, to
je kresťanské, to je posolstvo Cirkvi.
Môžeme sa prihovárať Kristovi prirodzene a spontánne – to som v Medžugorí
zažil a toho som sa zúčastnil. Cítil som
sa kňazom viac než inokedy, lebo liturgická služba spočíva predovšetkým
v tom, že ďakujeme Bohu a zverujeme
sa mu vďačne a s radosťou. To je prirodzený vzťah medzi Synom a Otcom
v Duchu Svätom; to som tu mohol naplno zažiť.

Včera ste boli aj u vizionárky Mirjany
Dragičevičovej-Soldovej. Aký ste mali
dojem?
Je to prirodzená osoba ako každý iný.
Jej reč je prostá a jednoduchá, ale nedá
sa opakovať. Je to čosi nevysvetliteľné, to
treba priznať. Boh nás kresťanov povolal,
aby sme vo svete zobrazovali Krista. Kristus nám zvestoval Otcovu lásku. Keď sa
snažíme nasledovať Krista, musíme sa
usilovať zviditeľniť Božiu lásku pre druhých, aby ju mohli zakúsiť. V tom je osobitosť kresťanstva.
Ubytovali ste sa tu u františkánov, aj
ste sa s pátrami veľa zhovárali. Ako
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hodnotíte ich prácu pri ťažkom bremene toľkého množstva pútnikov?
Všade, kde človek dlhé hodiny intenzívne pracuje, dostaví sa únava. Aj to patrí
k Medžugoriu. Všetko sa tu javí také normálne, ale nie je to obvyklé, je to mimoriadne. Dá sa to zažiť, ale nie vysvetliť, ani
u františkánov nie. Tí ľudia môžu byť unavení, niekedy vyčerpaní a preťažení. Ale
v týchto hodinách a dňoch, ktoré som
s františkánmi strávil, cítil som u nich
iba radosť a spoliehanie sa na Boha,
celkom tak ako sv. František.
Včera večer ste boli na adorácii.
Ako ste ju prežívali?
„Ja budem s vami po všetky dni až
do skončenia sveta,“ hovorí Kristus.
Ľudia sa pri poklone neklaňajú akémusi Ničomu, nemodlia sa abstraktne, ale uctievajú si reálne prítomného
Krista v Najsvätejšej oltárnej sviatosti!
Je to osobný kontakt s Kristom. Keď
je človek ustatý, ale zažije čosi také,
zasa naberie odvahu a nadšenie.
Keď sme vás sprevádzali, spozorovali sme, že sa pútnici tešili,
že stretávajú biskupa. Všetkým
ste venovali veľkú pozornosť.
Áno, ľudia potrebujú kňazov, ktorí
im udeľujú sviatosti a spontánne sa
s nimi modlia. Očakávajú, že kňaz im
udelí svoje požehnanie v Božom
mene.
Matka Božia sa v Medžugorí
predstavila ako Kráľovná pokoja.
Ako je to s pokojom vo svete?
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Pokoj znamená pokoj v srdci, v rodine,
v spoločnosti, vo svete. V mojej domovine v Libanone máme príslovie: „Keď si
každý pozametá pred svojimi dverami,
bude celá ulica čistá.“ Keď si každý upokojí srdce, bude celá spoločnosť žiť v pokoji. Bez zodpovednosti a bez angažovanosti sa pokoj nedá vytvoriť ani udržať,
lebo pokoj je Boží dar. Ján Pavol II. povedal: „Nik sa nemôže zbaviť povinnosti bu-

dovať pokoj.“ V Medžugorí sa modlíme za
pokoj a naozaj je tu oáza pokoja. Ak sa
celý svet stane takou oázou, potom zavládne pokoj!
Matka Božia od začiatku zdôrazňovala: „Keď sa rozhodnete pre mňa,
tak chodievajte na sv. omšu, lebo je
tam môj Syn.“ Mária chce splniť svoju
úlohu ako služobnica Pána. Nikdy sa

nestavia pred Ježiša, aj ako Kráľovná
pokoja chce iba slúžiť, slúžiť pokoju.
Naša kultúra, naša teológia, naša spiritualita sa vyvíja a časom dozrieva. Predtým
nebol pojem pokoja taký prevládajúci.
No v posolstve Matky Božej a v náuke
Cirkvi sa stáva čoraz dôležitejším, lebo je
to veľká potreba našej doby. Patríme
k sebe navzájom: Tvoj pokoj je aj mojím
pokojom!

Arcibiskup Farhat, vizionárka Mirjana a Dr. Ignaz Hochholzer

26. október je v Rakúsku štátnym
sviatkom a vy, Excelencia, ste udelili
pápežské požehnanie a zasvätili ste
Rakúsko Matke Božej. Bolo prítomných veľa Rakúšanov. Ako zažívate
Cirkev v Rakúsku?
Cirkev je silná. Dúfam, že bude ešte silnejšia. Cirkev, to nie je iba hierarchia, ale
všetci pokrstení vytvárajú Cirkev. Želám
si, aby pri hlásaní bolo ešte viac solidarity.
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V tomto zmysle, ako som čítal, zvolal kardinál Schönborn synodu zameranú na
misie. Misia sa uskutočňuje v našom
vlastnom meste, v našej rodine, v našom
okolí. Želám si, aby Cirkev v Rakúsku
mala viac odvahy povedať s Pavlom: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.“ (2 Tim 4, 2)
Slobodne hlásajme v dobrých i zlých ča-

soch Božie slovo, Božie
posolstvo.

jedine Kristus je odpoveďou pre každú
dobu a každú spoločnosť.

Excelencia, vystúpili
ste s udivujúcou sviežosťou na Vrch zjavenia a vyjadrili ste sa,
že do tohto prostredia
sa necestuje autom,
ale do prírody sa má
ísť pešo. Ako sa vám
javí príroda v duchovných súvislostiach?

Vo Fatime vyzývala Panna Mária
v roku 1917 k modlitbe a pokániu ešte
pred hrozným komunizmom, ktorý sa
vrútil do toľkých krajín. V Medžugorí
sa začali zjavenia roku 1981 tiež ešte
pred strašnou vojnou. Ako si vysvetľujete skutočnosť, že ani prostredníctvom modlitby sa mnohým veciam nezabránilo?
Zjavenia sú znamením, že nás Kristus
neopúšťa. Takže sa nebojte! Máme Lurdy, Fatimu, Medžugorie a možno zajtra
ďalšie miesto.
Boh sa nám prihovára rozličným spôsobom. Darúva nám aj konkrétne znamenia
a povzbudenia. Ale iba Boh vie kde, ako
a kedy.

Dúfam, že príroda
v Medžugorí ostane zachovaná a že sa nezmení. Iste sa budú prispôsobovať chodníky pre
pútnikov, ale príroda je,
ako hovoril Ján Pavol II.,
obrazom Boha. Keď je
už príroda, stvorenie
také krásne, o čo krajší
musí potom byť Boh,
Stvoriteľ!
Medžugorie leží v Bosne a Hercegovine. V tejto krajine žijú spolu
chorvátski katolíci, srbskí pravoslávni
a bosnianski moslimovia – mnohé roky celkom pokojne, no napokon predsa len s veľkými problémami.
To je politika! Dúfam, že táto krajina,
moja krajina Libanon a všetky krajiny sveta dosiahnu vnútornú slobodu aj spoločenskú slobodu, aby ľudia mohli slobodne hľadať Boha. Som presvedčený, že

Zjavenia trvajú už 28 rokov. Ako vnímate také dlhé trvanie?
V Medžugorí vidno, ako sa ľudia modlia: v radosti a v nádeji. Dôverujú Bohu, aj
keď je všade plno problémov. Keď to človek vidí, tak sa musí pridať a modliť sa.
Je také príslovie: Máriin služobník sa
nikdy nestratí. Dôverujme našej Matke
Márii, ona nám dokáže pomôcť a vie, čo
potrebujeme.
Avšak ako každá matka, aj ona chce,
aby ju poprosili. Želám si, aby všetci čitatelia, bratia a sestry, dôverovali Márii
a prosili ju. Ona môže veľa vyprosiť prostredníctvom svojho Syna, nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista.
(Rozhovor viedli ih a vd)
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Vizionárka Marija
vo Viedni 1

5. septembra 2009

Rozhovor Marije PavlovičovejLunettiovej s Dr. Maximiliánom
Domejom 15. septembra 2009
vo Viedni
vo Viedni, kde sme mali rozhovor naživo.
Ľudia mohli počúvať aj zatelefonovať
a klásť otázky, na ktoré som rada odpovedala. Tento rozhovor trval asi hodinu. Popoludní sme potom prišli do Dómu, program sa začal už o 16. hodine.

Marija, prišla si do Viedne, aby si vydala svedectvo o svojich stretnutiach
s Matkou Božou. Viem, že to bol pre
teba namáhavý deň. Môžeš nám predsa len povedať, ako si ho prežívala ty
sama?
Pre mňa to bol, vďaka Bohu, prekrásny
deň, naplnený peknými stretnutiami s najrozličnejšími ľuďmi a inštitúciami. Deň,
ktorý sa niesol v celkovej modlitbovej atmosfére, čo veľmi potešilo aj Matku Božiu. V krátkom čase sa udialo toľko prekrásneho. Prišla som včera večer lietadlom z Talianska. Dnes dopoludnia sme
navštívili štúdio Rádia Mária Rakúsko tu

Zjavenie si mala o 18.40 h v Dóme
sv. Štefana. Môžeš nám toto zjavenie
opísať a povedať nám, čo Matka Božia tu vo Viedni povedala?
Dnes oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu. Hneď na začiatku som najprv
Matku Božiu pozdravila, všetkých prítomných som odporúčala a zasvätila jej Najsvätejšiemu srdcu, aby sme práve dnes
na spomienku Sedembolestnej Panny
Márie boli jej osobitnou radosťou. Usmievala sa a potom sa dlhší čas nad nami
modlila. Všetkých nás požehnala, aj náboženské predmety, ktoré sme mali so
sebou. Povedala nám, že máme byť jej
nositeľmi pokoja. Matka Božia bola krásna ako vždy. Mala sivé šaty a biely závoj.
Bola na oblaku a nedotýkala sa zeme.
Napokon by som chcela povedať, že Matka Božia bola veľmi, veľmi radostná.
V Dóme si sa stretla s naším kardinálom, ktorý na konci programu prišiel k oltáru. A to všetkých veľmi prekvapilo. Ako si to ty cítila?
Aj pre mňa bol príchod kardinála
Christopha Schönborna veľkým prekvapením. Prišiel ku mne potom, ako
som rozprávala, čo som počas zjavenia
videla. Toto stretnutie ma zvlášť dojalo.
Objal ma ako dieťa. Ďakujem Matke Bo11

žej, že priviedla pána kardinála k nám,
hoci je preťažený svojimi úlohami, aby
bol aj s nami, pri poklone a až do konca
modlitbového programu. Nadovšetko
ma dojalo, keď po poklone vzal monštranciu a ako v Medžugorí prešiel celým
kostolom a požehnával všetkých prítomných. Najmä ma prekvapili slová,
ktorými mimoriadnym spôsobom ďakoval za Medžugorie a tie mnohé obrátenia, ktoré sa prostredníctvom Medžugoria dejú v celej Cirkvi. To je ochrana
pre všetkých, ktorí chcú ísť medžugorskou cestou. Je vari niečo krajšieho
a väčšieho, než keď pastier chráni svoje stádo a žehná ho monštranciou, teda
živým Kristom, ktorý je prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti? Kým nás
žehnal živým Kristom, cítila som, že ma
Boh ešte viac miluje, než sa sama nazdávam. To si musíme vždy uvedomovať!
A ja som to zažila tu vo viedenskom
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Dóme a nezabudnem na to, kým budem žiť.
Čo by si na záver mohla odporúčať
všetkým, ktorí by chceli kráčať cestou
Matky Božej?
Matka Božia nás vždy pozýva a povzbudzuje, aby sme boli jej roztvoreným náručím. Aby sme sa za ňu a za Boha nikdy
nehanbili. Nech každý z nás celou dušou
a celým srdcom dosvedčuje posolstvá,
ktoré skutočne prichádzajú z neba. Želám si, aby sme vážne brali každé posolstvo Matky Božej a začali podľa neho žiť.
V poslednom posolstve povedala, že nie
sme dostatočne svätí a nevyžarujeme
svätosť. Preto musíme všetci spoločne
modliť sa, modliť sa, modliť sa, aby sme
pokročili pri osobnom obrátení a stali sa
tak znamením Božej lásky pre ľudí v dnešnom svete.

KARDINÁL DR. CHRISTOPH SCHÖNBORN
POVEDAL V DÓME SV. ŠTEFANA TOTO:
Nech je pochválený Ježiš Kristus!
Naveky. Amen!
Nech je pochválené meno Márie!
Naveky. Amen!

„Je to veľký dar, že Matka Božia chce
byť všetkým svojim deťom tak blízko!
Ukázala to na mnohých miestach sveta.
A už veľa, veľa rokov to ukazuje celkom
osobitným spôsobom v Medžugorí. Smieme za to Pánu Bohu ďakovať, že cez svoju Matku priviedol toľkých ľudí za už
takmer 30 rokov k Božej láske, ukázal im
svoju lásku, a že toľkí ľudia našli uzdravenie, obrátenie a obnovu. V spovedi
mohli objaviť svoju lásku k Pánovi
v Eucharistii a lásku k jeho Matke prostredníctvom jeho Matky. Uzmierenie
v rodinách, uzdravenie od drog, vášní
a bied, to sú jej záležitosti. Je to pre našu dobu veľké znamenie, že Mária tak
konkrétne, celkom blízko a jednoducho
dbá o svoje deti, stará sa o ne a je pri
nich. Keď vidím, koľkí sú dnes v Dóme
a ako dlho sa už modlia – oveľa dlhšie
ako ja – tak môžem Pánovi a jeho Matke
iba z plného srdca ďakovať a vás všetkých poprosiť – buďte svedkami: svedkami jeho milosrdenstva, svedkami blízkosti Matky Božej pri ľuďoch. Ukážte, čo
ste tu a cez milosť v Medžugorí dostali
a vždy znovu dostávate, ukážte to tým
ostatným a odovzdávajte to ďalej. To je
moja prosba aj so zreteľom na veľkú diecéznu misiu. Čo chce diecézna misia?
Chce nás pozvať k priateľstvu s Ježišom.
„Urobte všetko, čo vám povie!“ – boli
Máriine slová v Káne. „Urobte všetko, čo
vám povie!“
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Každý z nás je dôležitý
Medzi ľuďmi sa šíri strach. Je Irán už atómovou veľmocou? Akú máme ešte dôveru
voči vládam, bankám a koncernom? Môžeme veriť médiám alebo nedokážeme rozoznať manipuláciu od pravdy? Tak ďaleko je
už sekulárna spoločnosť. Šíri sa nedôvera.
Človek sa musí obávať o svoju ľudskú dôstojnosť a o svoju jedinečnosť. Kto nám ešte
môže pomôcť?
Tu človeku príde na um Medžugorie. Tam
Matka Božia pripomenula už v osemdesiatych rokoch hodnotu jednotlivca. 25. apríla
1987 povedala: „Viete, že bez modlitby nemôžete pochopiť všetko, čo Boh plánuje
s každým z vás. Preto sa modlite!“
Nielen mohutný vesmír, ktorého tajomstvá
fascinujú stále viac vedcov, je plánom Božieho rozumu, nielen ním usmerňované
hviezdy a galaxie idú po svojich presne určených dráhach – každý človek je jedinečný, s každým má Boh svoj plán. O tom nás
uisťuje tá Žena, ktorá sa smela stať Matkou
Bohočloveka, zvaná Stolica Múdrosti, lebo
vstúpila do zvláštneho vzťahu k Duchu Svätému.
Nie bez dôvodu sa dnes ľudia obávajú
o svoju identitu. Identita je povedomie vlastnej svojráznosti, zvnútornenie tejto jedinečnosti. Každý človek je nahraditeľný, hovorí
sa ľudovo. To je ľudské hľadisko. U Boha
a pre Boha nemožno nikoho nahradiť. V ostatných desaťročiach si ľudia stále viac uvedomovali, že dosiahli vývojový stupeň, v ktorom už nemôžu žiť ako usmerňovaná masa,
ale že by si mali uvedomiť aj ako členovia
spoločnosti svoju vlastnú osobitosť.
Jednako hrozí dnes človeku nebezpečenstvo stať sa mediálnou masou. Istý muž vo
vedení najmocnejšieho spravodajského
koncernu v USA raz vyhlásil, že nie je jeho
úlohou podávať ľuďom správy, ktoré potrebujú, ale také, o ktorých sa mocní tohto sveta nazdávajú, že by ich mali dostať. To mohla
mať Matka Božia na zreteli, keď 13. februára 1986 vizionárom povedala: „Vypnite tele14

vízor a zrieknite sa rôznych vecí, ktoré vám
nie sú prospešné! Drahé deti, pozývam vás,
aby ste sa jednotlivo obrátili!“ K obráteniu
teda patrí uvedomiť si Bohom darovanú jedinečnosť a stiahnuť sa spod vplyvu mocností
vzdialených od Boha.
V Medžugorí sa od počiatku poukazuje na
dôležitosť každého jednotlivca, čo sa najzreteľnejšie dá zažiť na vizionároch. Sú nezameniteľní, vystupujú ako spoločenstvo. Pokiaľ ide o charakter či utváranie života, sú
úplne odlišní a majú aj ako vizionári, ako vravia, od Madony pridelené rozličné úlohy.
Majú silné povedomie individuality. Iba pri
veľkých náboženských udalostiach vystupujú celkom krátko spoločne.
Medžugorie odkazuje človeka na jeho
osobnú zodpovednosť, jeho svedomie. Pred
niekoľkými rokmi Matka Božia povedala, že
každého človeka, ktorý sem prichádza, ona
povolala. Preto počas tých rokov mnoho
ľudí našlo odvahu napriek predsudkom vo
svojom okolí, ba neraz i napriek kritickým
a pohŕdavým hlasom putovať na toto miesto
na konci sveta, aby popremýšľali o svojom
živote, aby si svoj život znovu usporiadali.
Keď meditujeme na Vrchu
zjavenia, odhaľujeme svoje vlastné ja, a to
s pomocou Božej
Matky, ktorá sama
seba chápala ako
Božiu služobnicu.
Keď na Križevci
uvažujeme o Ježišovom utrpení, pochopíme zmysel
pokánia, a tým pocit zodpovednosti
za blížneho, za
druhých. V modliacom sa spoločenstve sa upevňuje
osobitná identita
jednotlivcov.

Alfonz Sarrach
V zničujúcom nepochopení úmyslov II. vatikánskeho koncilu sa istí teológovia dovolávali „ducha koncilu“ a šírili v Cirkvi mentalitu,
ktorá nemala príliš do činenia s koncilom,
ale skôr s duchom doby, v ktorej bol za kritérium všetkých vecí vyhlásený človek. Výsledkom je po štyridsiatich rokoch ťažká
kríza identity mnohých kresťanov a zneistenie v Cirkvi, aké tu doteraz nikdy nebolo.
Tomuto ničivému trendu sa postavila do
cesty Medžugorská Matka Božia. Opakovane zdôrazňovala: „Postavte Boha na prvé
miesto“, „Urobte Boha stredobodom svojho
života“. Inými slovami: urobte Boha, a nie
človeka, kritériom svojho života. Iba v Bohu
môžete objaviť svoju nezameniteľnú tvár.
Mária to myslela vážne, čo ukazuje jej výzva
pre mladučkých ľudí, aby sa dvakrát v týždni
postili o chlebe a vode. To je odporúčanie,
ktoré je v úplnom rozpore s radami
dnešného sveta: „Dopraj si niečo!“,
„Urob si niečo dobré!“, „Domáhaj
sa svojho práva!“, „Klaď si nároky!“.
V Medžugorí urobili ľudia rozhodnutia, ktorých predtým neboli schopní. Niektorí sa obrá-

tili chrbtom k lesku sveta a vstúpili do rehoľného spoločenstva. Iní sa vzdali celého
svojho majetku a zamenili bohatstvo za chudobu, aby našli seba samých.
Dňa 8. decembra 2006, teda na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie mal
v Grazi slávnostnú prednášku biskup z Bazileja Kurt Koch pri príležitosti biskupského
jubilea svojho spolubrata Egona Kapellariho. Vtedy sa okrem iného opýtal: „Vari spolu
nesúvisí dnešné zahmlievanie tajomstva Cirkvi a vyblednutie mariánskej zbožnosti viac,
než si uvedomujeme?“
Tu možno pripojiť ďalšiu otázku: Nesúvisí
dnešná kríza kresťanskej identity s tým, že
prestávame vidieť v úplnej odovzdanosti
Ženy z Nazareta svojmu Stvoriteľovi povzbudenie aj pre nás, nájsť v Bohu seba samého? Blahoslavia ju všetky generácie pre jej
odovzdanosť. Ako „plná milosti“ je
ustavične pripravená každému
z nás pomôcť, aby sme sa celkom nasmerovali na Boha, ako
o tom ubezpečovala v posolstve z 25. apríla 1998: „Milé
deti, nebojte sa! Ja som s vami a prihováram sa u Boha
za každého z vás.“
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Konečne slobodná
Chcela by som vyrozprávať príbeh, ktorý som nedávno zažila. Ide o spoveď. Pre
mnohých je pravdepodobne veľmi ťažké
vykonať si poctivo spoveď alebo vôbec
spovedať sa. Netreba sa toho báť, lebo
ona dokáže neuveriteľne oslobodzovať.
Ale človek si musí predsa len trúfnuť
a urobiť to čestne a vedome. Predovšetkým netreba mať strach pred kňazom.
Boh nás k spovedi nenúti, on nás k nej
pozýva. Chcel by byť naším priateľom.
Chcel by nám odpustiť a my sa s ním môžeme v spovedi zmieriť. Teraz sa konečne
začína vzrušujúci príbeh o spovedi.
Začal sa mojou cestou do Medžugoria,
pri ktorej som si skalopevne predsavzala
úprimne sa vyspovedať. Samotné miesto
spôsobilo to ostatné, lebo v Medžugorí
sa veľmi veľa spovedá.
Počas jednej pre mňa spaľujúcej kázne
mi zrazu bolo zima i horúco a nevedela
som, čo sa mi to stalo. Iba som cítila, že
Boh si želá, aby som sa s ním zmierila,
a to formou spovede. Vnútorne som bola
úplne rozjatrená a nepokojná a vedela
som: dnes alebo nikdy. Uvidela som jedného kňaza, ale ten zrazu zmizol a nedal
sa už nájsť. „Zasa nič,“ pomyslela som si.
S nedobrým pocitom okolo žalúdka som
opustila kostol, aby som sa nadýchla
a spamätala sa, lebo som bola taká nepokojná ako ešte nikdy. Tento vnútorný rozruch pochádzal z kázne, v ktorej sa hovorilo, že človek môže získať silu vyspove16

dať sa z toho všetkého, čo sa už možno
celé roky vlieklo a nebolo ešte vyslovené.
To bol pre mňa rozhodujúci, ale aj bolestný bod, pokiaľ išlo o moje spovede. Takto
vliecť so sebou hriechy a nevedieť sa ich
zbaviť, to bol môj hlavný problém. Tá kázeň mi zrazu otvorila oči. Odtiaľ pochádzal aj ten čudný pocit, ktorý som ešte
nikdy pred spoveďou nemala. Doma som
sa spovedávala bez veľkého premýšľania, či tam bolo všetko, čo som chcela
povedať.
Keď som sa poriadne nadýchala vzduchu, dostala som odniekiaľ silu ísť sa vyspovedať k tomu kňazovi, ku ktorému
som absolútne nechcela ísť. Ešte mi síce
bolo striedavo horúco a zima, ale bola to
pre mňa tá najkrajšia spoveď, akú som
kedy zažila. Vyšlo najavo všetko to, čo
som skutočne celé roky vliekla so sebou
a čo malo aj istú svoju ťarchu. Tú som potom nádherným spôsobom mohla zo
seba zložiť.
Niekto sa hádam spýta, prečo som sa
z toho už skôr nevyspovedala? Príliš ma
zväzoval strach, čo by si pritom pomyslel
kňaz. Iba cez tento zážitok som sa poučila, aké je dôležité nevláčiť so sebou kadejaký balast. Prv som na to vôbec nepomyslela, že by to alebo ono patrilo vôbec
medzi hriechy, no keď sa človek pozrie
do seba trochu hlbšie, zbadá, čo bolo
dobré a čo nie.
Napokon to človeku môže byť jedno,

Skúsenosť so spoveďou
čo si kňaz pritom myslí. V tomto prípade
je kňaz zástupcom KRISTA a len ON nás
môže rozhrešiť, a nik iný. Len keď odložím obavu z toho, čo si kňaz pomyslí, môžem sa slobodne vyspovedať a zažiť, že
je mi všetko, ale naozaj všetko odpustené. Len čo dostaneme rozhrešenie, hneď
sa cítime slobodní od všetkého, čo nás
kedysi zaťažovalo. Kňaz sa tiež snaží na
povedané chápavo reagovať, aby človeku
pomohol nájsť hlavný problém. Tak môže
človek na tomto probléme sám pracovať,
aby sa nedostal zasa
tam, kde bol.
Pre mňa je spoveď
jedným z najkrajších
darov, ktorý nám Boh
dáva, a po častejších
spovediach sa hriechy,
z ktorých sa človek bál
vyspovedať, už vôbec
nevyskytujú. Časom sa
stáva spoveď milým
zvykom, ktorý radi vykonávame a človeku
padne stále ľahšie ísť
sa vyspovedať, bez
ohľadu na to, čo sme
vykonali.
Medzičasom
tiež
viem, čo si kňaz pri
spovedi myslí: totiž vôbec nič. O to viac sa
teší, že hriešnik si našiel cestu a že ho môže
rozhrešiť – prinajmenej
to bolo tak pri mojom
spovednom otcovi.
Teda, moji milí, odvážte sa poctivo a úp-

rimne vyspovedať, najmä v čase pôstu
a predovšetkým preto, aby ste boli pripravení na Veľkonočné sviatky, aby sa Kristovo zmŕtvychvstanie stalo aj naším vlastným zmŕtvychvstaním. Odvážte sa a dôverujte si! Budete pritom bohato obdarovaní.

Heidi Weissová, Heiligenkreuz,
Rakúsko

Festival mládeže

v Medžugorí 2009

Urobte, čo vám

20. medzinárodné modlitbové stretnutie mládeže „Mladifest“ v Medžugorí sa
začalo 1. augusta 2009 sv. omšou, ktorú
slúžil ako hlavný celebrant provinciál františkánov P. Dr. Ivan Sesar. Stretnutie sa
tradične ukončilo ráno 6. augusta sv. omšou na Križevci, ktorú spolu s 80 kňazmi
slúžil vikár františkánskej provincie P. Miljenko Šteko.
Jubilejný 20. ročník navštívilo dosiaľ
najviac mladých ľudí – prišlo ich približne
60000 zo 69 krajín všetkých kontinentov.
Každodenný program sa začínal o 9. hodine rannou modlitbou, po ktorej nasledovali svedectvá, katechézy a piesne.
Večerný program po modlitbe ruženca sa
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začínal o 19. hodine sv. omšou ako stredobodom celého stretnutia. Spoločne
s veriacimi ju denne slávilo viac než 500
kňazov.
Hlboký dojem zanechali príhovory hlavných celebrantov pri sv. omšiach. Pripomeniem iba niekoľko myšlienok z kázne,
ktorá odznela na stretnutí 3. augusta pri
večernej sv. omši:
„Keď sa vizionári pýtali Matky Božej,
prečo je taká krásna, odpovedala im:
,Lebo veľmi milujem!‘ Mária je krásna,
pretože miluje. Ale nielen to, Mária je
šťastná, pretože miluje. Vy mladí ste všetci svojím spôsobom pekní a sympatickí.
Chcem sa ťa však spýtať, či si šťastný, či

ám povie!

vieš milovať? Ak odpovieš áno, už nepotrebuješ korunku kráľovnej krásy, lebo si
kráľovná aj bez takej koruny. Chcem ti
dnes večer povedať: nikdy neklam sám
seba. Najhlbším želaním tvojej bytosti nie
je byť krásny, ale byť svätý. Nie byť úspešný, ale byť šťastný. Nie v láske si sebecky
užívať, ale skutočne milovať. A to znamená darovať seba až do krajnosti. Preto
zaujmi svoje dievča svojou svätosťou, úprimnosťou, nevinnosťou. Krása je vecou
srdca, ducha, a nie vecou tela. To neznamená, že sa nemáš starať o svoje telo.
Avšak nezabúdaj ani navštevovať kozmetické salóny pre dušu. Tu si v medžugorskom Kristovom salóne a salóne Panny

Márie. Mnohí mladí mi povedali, že prichádzajú na Mladifest, lebo je tu dobre,
tu sa dobre cítia. Nezostaň len pri tom.
Choď do týchto spovedníc, nech ti Božský lekár zacelí rany, oslobodí ťa od otroctva hriechu. Vráť sa z tohto stretnutia
duchovne bohatší, radostnejší, staň sa
svetlom vo svojej rodine, medzi svojimi
priateľmi a vo svojom okolí.
Istý novinár chcel vyprovokovať Matku
Teréziu, aby mu povedala, čo nie je dobré
v Cirkvi, čo by sa malo zmeniť: ,Samozrejme, poviem,‘ odpovedala Matka Terézia.
,My nie sme dobrí, my sa musíme zmeniť.‘
Keby sme sa dnes večer chceli spýtať
Ježiša, čím by chcel byť v našom živote,
21

čo myslíte, akú odpoveď by sme dostali?
Ja som si celkom istý, že poznám odpoveď. Ježiš by povedal: Ja chcem byť tvojím mobilným telefónom. Prečo by to
Ježiš povedal? Si neoddeliteľný od svojho mobilu. S ním sa najčastejšie hráš
a hladíš ho. Počas dňa sa naň najčastejšie pozeráš. Dávaš pozor, aby ti nepadol
a nepokazil sa. S ním sa najviac kontaktuješ, ešte aj vtedy, keď ideš spať. A jeho aj
prvého pozdravíš každé ráno. Svoje ucho
máš vycvičené na jeho zvuk. Veľakrát nevnímaš, keď ti tvoji priatelia niečo hovoria,
ale vždy počuješ, keď ti zazvoní tvoj mobil. Je stále s tebou, v škole, na fakulte,
na pracovisku, v spoločenstve a nezriedka aj v kostole. Stal sa pre teba stredobo-
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dom tvojho života. Takže Ježiš vlastne
nechce nič iné, len aby sa stal tvojím mobilom. Chcel by byť každý deň s tebou,
s tebou v škole aj na pracovisku. Keď
ideš na dovolenku, pri večernej prechádzke. Ježiš by chcel byť s tebou a pri tebe.
Ale uvedom si, že to nechce nasilu. Len
vtedy, ak mu to ty dovolíš. Ježiš nenúti
a neprikazuje. Hovorí: milujte, odpúšťajte, modlite sa, radujte sa, oslavujte
Boha!
Tvoje šťastie je skryté v hĺbke tvojej bytosti, tvojho srdca. Je skryté v skutočnosti, že si stvorený na Boží obraz. Boh ťa
veľmi miluje a kvôli tebe sa stal človekom.
Preto odpovedz celým svojím životom:
patrím Ježišovi, patrím Panne Márii!“

Ježiš

Páter Ignác DOMEJ

je odpoveďou na túžby a otázky mladých
„Urobte, čo vám
povie!“ (Jn 2, 5).
Tieto slová Matky
Božej na svadbe
v Káne Galilejskej
boli mottom medžugorského stretnutia
vyše 50 tisíc mladých zo 69 národov.
Pred
dvadsiatimi
rokmi začal páter Slavko Barbarič na podnet niekoľkých mladých ľudí organizovať
toto medzinárodné modlitbové stretnutie
pre mladých (Mladifest).
Začiatok bol jednoduchý. Bola tu snaha
načúvať posolstvám Matky Božej, modliť
sa a vymieňať si navzájom skúsenosti
s Bohom. Každý rok prichádzalo čoraz
viac mladých ľudí z celého sveta, aby získali pre svoj život nové podnety. Mládež
sa spoznávala a uzatvárala priateľstvá.
V atmosfére spoločnej modlitby a pri liturgickej slávnosti začali mladí chápať, že
neprišli do Medžugoria, aby tancovali,
strávili čas zábavou a vypočuli si dobré
prednášky a kázne, ale aby sa celkom otvorili Božej láske, aby boli milovaní a potom mohli sami milovať. Ježiš je láska.
Ježiš je odpoveď na mnohé túžby a otázky mladých ľudí.
Bývalý medžugorský farár páter Branko
Radoš zdôraznil v jednej kázni: „Mária je
krásna, lebo miluje. A nielen to. Je šťastná, lebo miluje. A Mária je požehnaná,
lebo miluje.“ Mladí ľudia sa snažili pochopiť toto posolstvo a neklamať seba sa-

mých. Tie mnohé pokusy pekne vyzerať
– z vlastnej sily, svojho rozumu, svojich
peňazí – to sú často iba masky. Pravá
krása je krása vnútorná. Nebyť sebcom,
ale opravdivo milovať – táto pravá láska je
žiarivou vrúcnosťou hlbokého priateľstva.
Mária je krásna, lebo prijala do srdca
Božie slovo a lásku. Urobila to, čo od nej
Boh žiadal. Od nej sa mládež učí prijímať
do srdca Božie slovo a Božiu lásku, aby
sa stávala krajšou prostredníctvom úprimného života, svätosti a čistoty.
Mladí ľudia berú vážne slová Matky Božej: Čo vám Ježiš povie, to urobte. Počúvajú ho a svojím konaním napĺňajú nádoby svojich životov. Potom zapôsobí v nich
Duch Svätý a dá im nový život. Napĺňanie
samotné nie je cieľom. Dôležité sú naše
snahy, ktoré môžeme porovnávať s napĺňaním nádob na svadbe v Káne. Ale až
Duch Svätý, Božia láska, spôsobí, že sa
voda stáva vínom. Až Duch Svätý zapôsobí v mladých ľuďoch, takže ich život prináša ovocie, no nie bez ich spolupráce.
Mládež, ktorú Matka Božia zhromažďuje v Medžugorí okolo seba, je neprehliadnuteľnou nádejou pre Cirkev. Svet potrebuje obnovu mládeže. V sile Ducha Svätého sú títo mladí ľudia prorokmi našej
doby a poslami Božej lásky, ktorá vyžaruje zvnútra.
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Rozhovor s pánom Dr. Herbertom Seilboldom, lekárom a medžugorským
pútnikom

V Medžugorí ma uchvátil
Kristus
V máji 2009 sme podnikli púť do Medžugoria.
Počas toho týždňa sme sa mohli ako účastníci
stať svedkami toho, čo sme počuli, jedného neočakávaného vyznania viery. V našom pútnickom
spoločenstve svedčil dlhoročný medžugorský pútnik
pán Dr. Herbert Seilbold o zážitku s Kristom, ktorým
bol obdarovaný na Vrchu zjavenia. Jeho vyznanie
viery nás natrvalo dojalo a povzbudilo urobiť interview s pánom Dr. Seilboldom.
Pán Dr. Seilbold, vy ste boli už
osemkrát v Medžugorí ako pútnik. Čo
pre vás Medžugorie znamená?
Je to predovšetkým blízkosť Matky Božej, hoci je racionálne nevysvetliteľná
a sotva sprostredkovateľná, ale predsa
je tu citeľná. Hlbší vnútorný a vonkajší
pokoj preniká a napĺňa nás veriacich počas sv. omše a eucharistickej poklony.
Ráno sa deň začína chválami. O deviatej sa slávi sv. omša s nemeckými pútnikmi, láskyplne sprevádzaná spevom sestier z komunity Blahoslavenstiev.
Sprostredkovali by ste našim čitateľom svoj zvláštny zážitok s Kristom?
Áno, lebo nik neverí iba sám pre seba.
Pri mojej druhej návšteve Medžugoria
som mal – moja slovná zásoba je príliš
neschopná, aby som to primerane vyjadril – intenzívne stretnutie s ukrižova24

ným Spasiteľom. Aby som to časovo
správne zaradil, modlil som sa na Vrchu
zjavenia ruženec. Pri meditatívnej modlitbe bolestného ruženca pred tajomstvom ukrižovania som najprv letmo pozrel na kríž a pocítil som intenzívnu duševnú bolesť, akú som nikdy dovtedy
nezažil. Jednako bola táto bolesť – veľmi ma mrzí neschopnosť mojej reči –
plná blaženosti a radosti z toho, čo Kristus za nás vytrpel. To vnútorné uchvátenie, tú bolesť aj tú radosť pociťovalo aj
moje telo. Takisto a súčasne sa mi celé
telo chvelo vibrovaním a silnou triaškou.
Nikdy v živote som nezakúsil podobný
stav súladu duše a tela. Ako lekár sa
staviam nanajvýš kriticky voči podobným úkazom a pred mojou vlastnou
skúsenosťou som silne pochyboval
o správach o životných zážitkoch takéhoto druhu.

Boli ste aj vy, ako to zažil apoštol
Pavol a ako to opísal – „uchvátený
Kristom“?
Som o tom presvedčený, po prvý raz
v živote som dušou i telom úplne pochopil, čo vlastne znamená Kristovo ukrižovanie. Bol som Kristom uchvátený! Kristus sa mi zjavil – prepáčte mi chudobné
vyjadrovanie – vo svojej moci. Zmocnil
sa ma. Prenikol moju dušu neporovnateľnou bolesťou a nevyjadriteľnou radosťou. Zároveň mi telo zachvátila neovládateľná triaška. Bol som telesne zachvátený s takou intenzitou, ktorú by som sám
ani s najmocnejšou silou vôle nebol vedel zastaviť. Netrpel som hyperventilácou, ale to chvenie a tú triašku som nedokázal svojou vôľou ovplyvniť. Nebolo
to nijaké osobné stretnutie. Kristus ne-

zostúpil z kríža a neukázal sa mi vo svojej
osobnej podobe. Ani sluchom som nič
nevnímal. Kristus ma takýmto spôsobom
uchvátil a prenikol!
Od tohto zážitku uplynulo pár rokov
a vo vašej pamäti vôbec nevybledol.
Zanechal vo vašom živote dodatočne
nejaké stopy?
Táto skúsenosť s Kristom ma nepochybne poznačila. Získal som nový pohľad na životné hodnoty pre roky, ktoré
mi ešte zostávajú. Dozaista sa posilnila
moja pozornosť voči blížnym. Získal som
citlivosť pre moje sociálne vzťahy, vyrástol som vo svojej láske voči vlastnej rodine a ďalšiemu príbuzenstvu. V tomto raste som vedený, nie je to moja vlastná

zásluha. Ešte stále sa pýtam: „Bol to dar
Matky Božej, verne podľa toho, ako hovorievame: cez Máriu ku Kristovi?“
Ako ste si, pán Dr. Seilbold, toto
stretnutie sám sebe vysvetľovali?
Počas spiatočnej cesty autobusom na
letisko nás pútnický vedúci vyzval, aby
sme prípadný mimoriadny zážitok predniesli svojim spolupútnikom, aby mohli
mať na ňom účasť. Síce som intuitívne
vedel, že to, čo som zažil, nebolo určené iba pre mňa samého. No mal som
najprv vnútornú nechuť, odpor, aby som
svoj zážitok ako hlbokú nezaslúženú milosť vyjadril slovami a zveril svojim spolublížnym. Znamenalo to pre mňa vydať

sa na milosť a nemilosť, znamenalo to
takmer stratu!
Neskôr, po mojom svedectve porozprával náš pútnický vedúci podobný zážitok z okruhu svojich známych. Ten pútnik
počas bohoslužby a nasledujúcich modlitieb celé hodiny plakal a vzlykal. Ten
pútnik hľadal v jednom trapistickom kláštore teologické vysvetlenie zažitého úkazu. Oslovený mních interpretoval tú udalosť ako dokonalú ľútosť z lásky pri pohľade na kríž.
Ja sám hodnotím tento neočakávaný
zážitok s Kristom ako svoj osobný podiel
viny na jeho utrpení a smrti na kríži a ako
svoje hlboké pokánie za svoju spoluvinu,
o ktorej som objektívne vedel už pred
týmto zážitkom, ale nikdy som ju subjek-

tívne, duševne a telesne s takou intenzitou vedome nepociťoval.
Boh vo svojej mnohorakosti ukazuje ľuďom rozličné cesty. Vymieňali
ste si v rozhovore aj s inými pútnikmi
navzájom podobné zážitky?
V Medžugorí zažili mnohí pútnici, aj ľudia so slávnym menom, že ich zalial nevysvetliteľný, nezadržateľný prúd sĺz,
ktorý vôbec nezodpovedal ich obvyklej
povahe. Keď premohli svoju zmätenosť,
nebojac sa rizika ani straty prestíže, priznali sa k svojmu zážitku a dosvedčili ho.
Museli sa dlhodobo učiť zaobchádzať
s vlastnou zmätenosťou, občasným alebo trvalým nepochopením svojho okolia
a s novým a iným hodnotením svojej
osobnosti. Rozumie sa samozrejme, že
ich život dostal nové smerovanie a nemohli už viac žiť podľa doterajšieho životného vzoru. Títo ľudia radikálne a dôsledne zmenili svoj život a pravdepodobne zažili aj nepochopenie od iných. Ich
život v tejto fáze meniacich sa štruktúr
neprebiehal bezbolestne, bez boja a odriekania, ale aj sa naplnil radosťou, že sú
na ceste s hlbšou kresťanskou orientáciou.
Ako zapôsobila táto skúsenosť
v Medžugorí na váš život a vašu vieru?
Požiadavku Matky Božej, aby som si
denne prečítal nejakú stať z Biblie, pravidelne spĺňam a navyše som sa zúčastnil
na šiestich biblických kurzoch, aby som
si prehĺbil štúdium Sv. písma.
Môj dôchodcovský stav mi hojne

umožňuje spĺňať prosby Matky Božej
z jej posolstiev. Pôst o chlebe a vode nemôžem vykonávať zo zdravotných dôvodov. V pôstne dni prinášam primerané
obety iného druhu.

Biskup Dr. Franz Kramberger
o Medžugorí
Biskup z Mariboru (Slovinsko)
Mons. Dr. Franz
Kramberger sa
v júni 2009 vyjadril pri sv. omši
v Ptujskej Gore
pri príležitosti istého „medžugorského stretnutia“
takto:
„Zdravím vás,
ctitelia a pútnici
Medžugorskej Matky Božej. Teším sa najmä tomu, že nám dnes mnohí hosťujúci
rečníci priblížili medžugorské tajomstvo. Medžugorie nie je iba nejaké meno v Bosne a Hercegovine, je to miesto
milosti, kde sa mimoriadnym spôsobom
zjavuje Matka Božia. Medžugorie je
miestom Božieho milosrdenstva. Medžugorie je sväté miesto, kde tí, čo
upadli, vstávajú a všetci, čo tam putujú,
nachádzajú tam hviezdu, ktorá im ukazuje novú životnú cestu. Keby moja
vlastná diecéza a celé Slovinsko, ako aj
celý svet boli Medžugorím, neboli by nastali také udalosti, aké sme zažili v minulých mesiacoch.“
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Medžugorie – najväčšie m

S pátrom Aidanom Msafirim sa zhováral Dr. Maximilán Domej

Práve si sa vrátil z Medžugoria zo svojej tretej pútnickej cesty (12. – 16. augusta 2009). Aké si tohto roku získal
dojmy v Medžugorí? Čo bolo mimoriadne?
Dve veci sa mali veľmi dotkli. Po prvé
nadšenie tých mnohých mladých ľudí z celého sveta, ktorí prichádzajú do Medžugoria, lebo hľadajú pravé a trvalé hodnoty.
Po druhé obrátenie mnohých pútnikov
prichádzajúcich do Medžugoria. Chcel by
som tu zvlášť vyzdvihnúť hlboké obrátenia.
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Naozaj možno povedať, že dnes je Medžugorie najväčším miestom milosti na svete.
Vidím, že Medžugorie podporuje multikulturálne stretnutia, a tým zabezpečuje pokoj
medzi rôznymi kultúrami a náboženstvami.
Svet nepotrebuje iba solidaritu ľudí navzájom medzi sebou, ale pravý a trvalý pokoj.
Medžugorie vyžaruje presne toto a my by
sme to mali využiť, kým tečie prameň milosti. Navštívili sme tu obvyklé pútnické miesta
a tento prúd milosti bolo cítiť všade. Medžugorie vzrastá!

e miesto milosti na svete

Mimoriadnym zážitkom bol výstup na Križevac. Keďže sme sa chceli vyhnúť extrémne horúcim teplotám, začali sme zavčasu,
o 4. hodine ráno. Napriek tejto skorej rannej hodine bolo už na ceste na Križevac
veľa ľudí. Bolo to jednoducho nádherné!
Ťažiskami Medžugoria sú modlitby,
spovede a obrátenia. Aké si mal s tým
skúsenosti?
Vyspovedal som mnohých. V Rakúsku
som vo farnosti už častejšie zastupoval

a zažil som, že sa sotva dakto prišiel vyspovedať. Keď však tí istí ľudia putovali do Medžugoria, prišli a naozaj vrúcne sa vyspovedali. Iba z mojej pútnickej skupiny prišlo ku
mne viac než 20 ľudí, aby sa vyspovedali
a preukázali hlboké obrátenie. Niektorí z ich
neboli už 30 rokov na spovedi! To je ovocie
tohto pútnického miesta, nad ktorým žasnem! To nedokáže nijaký františkán, ani nijaký kostol.
V Medžugorí je veľmi veľa kajúcich ľudí.
Po omši prišli za mnou dvaja mladí ľudia
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z Nemecka a prosili ma, aby som im požehnal prstene. Tak tam oslávili svoje kresťanské zásnuby a novú cestu k Bohu.
Z môjho hľadiska je Medžugorie predsa
len iné než Fatima a Lurdy. Líši sa angažovanosťou pre sociálny život, najmä pre
chudobných, pre bývalých narkomanov
a pre vojnové siroty. Kto sa chce ponoriť
do Boha, má sa vnoriť aj do problémov
svojich blížnych, rozpoznať ich potreby
a problémy a pokúsiť sa ich riešiť. Inak povedané: prikázanie milovať Boha a blížneho je v Medžugorí všade cítiť.
Prečo je pre teba ako teológa a profesora Medžugorie autentické?
Sú to tri body. Po prvé sociálny aspekt.
Medžugorie vyžaduje lásku k blížnemu. Je
to správny príklad zo sociálneho hľadiska.
Medžugorie podporuje mnohé projekty.
Františkáni sa veľmi usilujú nájsť spoločnú
cestu. Našiel som tam znovu svoje príslovie: Som, lebo sme!
Po druhé: politický aspekt: Tu ide o pokoj, o mier. Ten však vychádza z ľudského
srdca. Z celého sveta putujú ľudia do Medžugoria a zakúsia tam vnútorný pokoj,
ktorý potom vyžarujú do svojich všedných
dní. V podstate pokoj a mier nemôžu uskutočniť politici. Je to milosť prichádzajúca od
Boha.
Po tretie: existenciálny aspekt. Medžugorie poskytuje novú nádej v dezorientovanosti dnešného života. Mnohí Európania
a Američania nemajú síce nijaké starosti,
pokiaľ ide o každodenný chlieb. Majú hojnosť potravín, ale ich duše hladujú! Prítomnosť Matky Božej v Medžugorí a jej posolstvá nám dávajú duchovnú potravu. V dnešnej spoločnosti chce človek všetko dokázať. No očividne sú veci a hodnoty, ktoré
dokázať nemožno, a predsa existujú. K nim
patrí viera, vzťah k Bohu a z toho vyplývajúci
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pokoj a radosť. Želám si, aby si ľudia tú milosť uvedomovali.
Preto vravím ako teológ a profesor, že by
sme mali Mežugorie pre ľudstvo ochraňovať, aby tento prameň milosti nevyschol
a nezakalil sa. My teológovia sme po toľkých rokoch zjavení povolaní vlastnou návštevou zažiť Medžugorie a až potom posudzovať. V mojom prípade som dostal najviac
sily pre svoj doterajší kňazský život práve
z blízkosti našej milej Matky, ktorá sa nám
starostlivo prihovára svojimi posolstvami.
Vždy som rád pripravený svedčiť o pravom
jadre Medžugoria a byť apoštolom Matky
Božej v Afrike.
Ty si veľmi aktívny človek. Čo si osobne očakával od Medžugoria a čo si zažil? Prečo ľudia cestujú do Medžugoria?
Do Medžugoria sa necestuje preto, že
by sme chceli vidieť Matku Božiu. To je privilégium vizionárov! Človek tam cestuje,
lebo chce mať účasť na ovocí tohto milostivého miesta! Najkrajšie bolo pre mňa to,
že som si tam mohol urobiť duchovnú dovolenku. Nemal som nijaké starosti, mal
som čas pre seba. Ako profesor a kňaz
mal som čas na modlitbu! To je ťažko možné na africkej univerzite, lebo človeka tu
mnohé rozptyľuje a zoči-voči množstvu
práce si človek ťažko nájde čas na modlitbu. V Medžugorí som sa mohol sústrediť
na Matku Božiu. Mohol som sa zásobiť na
nadchádzajúci čas. Tento pokoj môžem aj
doma odovzdávať ďalej.
Veľa ľudí si robí starosti, lebo Medžugorie nie je ešte cirkevne uznané.
To naozaj nie je skutočný problém. Posolstvá nie sú proti viere, ale nám pomáhajú
prežívať svoju vieru hlbšie. Máme vidieť me-

džugorské ovocie a zažiť: pokoj, pokoj, pokoj, obrátenie... – jednoducho život.
Ako sa ti javí celý kontext tohto medžugorského hnutia, keďže sa tu v Európe na akomsi rozhraní rôznych kultúr
v Bosne a Hercegovine zjavuje Matka
Božia, tu, kde žijú pravoslávni, moslimovia a katolíci?
Musím povedať, že toto hnutie mnoho
prinieslo. Som presvedčený, že Mária,
Matka Božia, tu mocne pôsobí. Po prvé
ide o jednotu náboženstiev v Bosne a Hercegovine, ale aj v Európe. Milióny ľudí cestujú do Medžugoria. Myslím, že Cirkev raz
toto miesto oficiálne uzná. Je to veľmi pomalý proces a ja sa denne za to modlím,
aby pápež a Cirkev povedali k tomu svoje
Áno. Bolo by to dôležité aj pre jednotu Cirkvi a náboženstiev, a to nielen pre tých, čo
si uctievajú Máriu, ale pre všetkých ľudí.
Mali by sme „Medžugorie“ využiť pre jednotu Cirkvi. Ja spolupôsobím ako mladý
africký teológ v Ekumenickej rade cirkví.

Nemali by sme o jednote hovoriť iba
v zmysle antropologicko-sociálnom, ale aj
v duchovnom. Čo nám Mária hovorí, to nás
formuje. Som Bohu veľmi vďačný, že Medžugorie má veľký význam pre jednotu
kresťanov. Matka Božia na tom pracuje
modlitbou ruženca, aby v Medžugorí zhromaždila ľudí rozličného pôvodu a náboženstiev. Svojím spolupôsobením doniesla
pokoj. V Európe je viac pokoja ako pred
20 rokmi. Som tomu veľmi rád, že nám
Boh poskytol túto ponuku.
Nie je to pre teba problém hovoriť
v ďalekej Afrike o Medžugorí?
Nie, to nie je problém. Veľa ľudí v Afrike
dostalo do daru ruženec z Medžugoria.
Mnohí mladí to radi prijímajú. Aj ja zoberiem ročne 500 – 1000 kusov ružencov
a porozdávam ich na základných školách.
Väčšina vie, že ružence dostávajú z Medžugoria.
Podporujem aj moslimských mladých
ľudí, ktorí žijú vo veľmi chudobných pod-

mienkach, alebo sú to siroty, ktoré sú veľmi
talentované. Hovorím im: „Dám ti na tvoje
školské vzdelanie peniaze, ktoré prichádzajú aj z Rakúska od Modlitbovej akcie Medžugorie. Odpovedajú: „Pán Boh zaplať!“
Týmto ľuďom na tom nezáleží, či som katolík alebo kňaz, ale na tom, že som človek.
Základom je človek; musíme stavať na tom,
že sme ľudia. Mnohí potom povedia, že sa
chcú stať katolíkmi.
Čo by si odporúčal budúcim medžugorským pútnikom? Čo by mali v Medžugorí robiť?
Po prvé: Každému želám odvahu „Medžugorie“ žiť, tam aj doma. Strávte čas
v Medžugorí podľa možnosti ako rodina.
Vždy je to ťažké, keď jeden manželský partner príde s neuveriteľným zážitkom, a ten
druhý tomu nerozumie. Myslím, že Medžugorie je tiež miestom pre celú rodinu. Rodiny ako bunky spoločnosti prijímajú pokoj, ktorý môžu odovzdávať spoločnosti
a celému svetu! Mladí ľudia a manželské
páry sú povolaní stať sa ako rodina svätými. Je to úloha a výzva, tak ako žijú v rodinách vizionári, aby sa v nich stali svätými.
Po celé roky úzko spolupracujeme
s tvojou misiou v Afrike, čo nás aj ctí,
lebo vieme, že v Afrike Cirkev prekvitá
a vzrastá. Radi by sme aj my trochu pomohli tvojmu pôsobeniu. Môžeš nám
porozprávať o svojom živote v Tanzánii?
Pred šiestimi alebo siedmimi rokmi som
vás spoznal a po štúdiu som sa vrátil zasa
naspäť do Afriky. Ako kňaz som pracoval
na katolíckej univerzite vo Mwanze pri Viktóriinom jazere ako vedúci oddelenia pre
filozofiu a etiku. Jedno naše príslovie vraví:
Kňaz v Afrike je ako mešťanosta, ale bez
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peňazí. No ja som vďaka podpore od viedenskej Modlitbovej akcie Medžugorie
mohol uskutočniť veľa projektov. Zato sme
vám veľmi vďační a vyslovujem za to veľké
Pán Boh zaplať. Z vašich príspevkov som
v mojej rodnej obci vystaval malú mariánsku jaskynku. Potom vznikla škôlka pre
250 detí, väčšinou sirôt. Z vašich príspevkov som mohol poskytnúť v ľudovej škole
denne jedno jedlo asi pre 800 detí. Peniaze, ktoré ste tri – štyri razy vyzbierali v akcii
Máriino svetlo na projekt „Chlieb a škola“,
sa tu veľmi zídu. Srdečná vďaka za ne! No
na druhej strane si uvedomujeme aj to, že
najlepším riešením pre Afriku nie sú peniaze, ale vzdelanie, teda dobré vzdelanie.
Vaše príspevky umožňujú aj mnohým dievčatám navštevovať katolícku univerzitu. Na
budúci rok ukončí štúdium už šesť študentiek.
Spôsobili ste teda veľa dobrého svojimi
príspevkami. K tomu patrí ešte aj projekt vodovodu. Vieme, že voda je dôležitá pre telo,
ale aj pre dušu.
Posledný projekt, ktorý sme pre vás
urobili, sme nazvali „Chlieb a škola“. Bol
ten chlieb naozaj taký potrebný? V akej
oblasti ste to použili?
Skutočne bol veľmi potrebný; škola, do
ktorej som aj ja ako dieťa chodieval, i škôlka boli v núdzi. Nakúpil som pre ne veľa
potravín, kukuricu, mlieko a asi 100 kg
cukru. To sa potom rozdelilo na celý rok.
Bolo to dojemné, akí boli všetci vďační.
U nás nechcú všetci rodičia posielať svoje deti do školy. Vravia: „Musíš zostať doma,
chodiť pre vodu alebo pásť kravy.“ Keď
však ľudia vedia, že je v škole obed, tak tam
všetci posielajú svoje deti. Dostávajú jedno
jedlo a dostávajú vzdelanie. Staré postoje
sa pomaly menia.

Čo by si chcel povedať našim čitateľom?
Predovšetkým vyslovujem veľké Pán Boh
zaplať za každý malý i veľký príspevok, ktorý
sme dostali. Sme za to veľmi vďační a sľubujeme vrúcne modlitby všetkým čitateľom.
Vy sa tu máte veľmi dobre. Niekedy si to

človek neuvedomuje, ale keď človek vidí
situáciu v Afrike, tak vie, že sú aj oveľa horšie veci.
Po druhé: Sľubujem, že peniaze sa dostanú skutočne núdznym a najchudobnejším.

Medzinárodný
seminár pre kňazov
2010
15. medzinárodný seminár pre
kňazov sa uskutoční v Medžugorí od
28. júna do 3. júla 2010.
Naša organizácia ponúka na tento seminár bezplatnú dopravu pre kňazov
a seminaristov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na seminári
16-miestnym autobusom Mercedes. Predpokladaný čas odchodu by bol
z Bratislavy v nedeľu 27. 6. 2010 vo večerných hodinách, aby mohli kňazi
odslúžiť sv. omše pre veriacich vo svojich farnostiach. Príchod je naplánovaný na nedeľu 4. júla 2010 v skorých ranných hodinách.
Prihlásiť sa možno v Mariánskom centre Medžugorie telefonicky na čísle:
+421-905 254 742, alebo mailom na adrese m-keckes@nextra.sk alebo
písomne na adrese Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2,
811 01 Bratislava 1.
Samotný pobyt na seminári zabezpečujú domáci obyvatelia Medžugoria
bezplatne, potrebné je iba odslúžiť 5 sv. omší. Podrobné informácie vám
poskytneme mailom alebo telefonicky na uvedenom telefónnom čísle.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. augusta 2009 – „Drahé deti! Dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Milé deti, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete svätosť druhým,
preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na osobnom obrátení,
aby ste boli pre iných znamením Božej lásky. Som s vami a vediem vás
k večnosti, po ktorej by malo túžiť každé srdce. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2009 – „Drahé deti! S radosťou vytrvalo pracujte na
svojom obrátení. Obetujte všetky svoje radosti i trápenia môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k môjmu predrahému Synovi, aby ste v jeho srdci našli radosť. Som s vami, aby som
vás poúčala a viedla k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2009 – „Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svoje požehnanie a všetkých vás žehnám a pozývam, aby ste rástli na tej ceste, ktorú Boh mojím prostredníctvom začal pre vašu spásu. Modlite sa, postite
a radostne dosvedčujte vašu vieru, milé deti, a nech je vaše srdce vždy
naplnené modlitbou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUŽBA
Najnovšie mesačné posolstvo Matky Božej z Medžugoria sa môžete dozvedieť aj prostredníctvom našej odkazovej služby. Už od 26. dňa v mesiaci je
najnovšie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom čísle:

+421–2–52 92 72 10
Na toto číslo možno volať z domova i zo zahraničia za cenu obyčajných telefónnych poplatkov. Nové posolstvo, časopis a ďalšie správy
môžete nájsť aj na internete na adrese:

www.marianskecentrum.sk
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Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov, ktoré predstavujú približne 1 euro za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo
predstavujú približne 0,33 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevo-dom na náš
účet vo VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000
0040 3002 0318, SWIFT: LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
Objednávky do zahraničia sa vybavujú jednotlivo podľa dohovoru.
Zastúpenie v Českej republike: Jarmila Kristková, Denisova 10, 690 02 Břeclav.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742

Odkazovač: +421-2-52927210
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Modlite sa, postite a radostne dosvedčujte vašu
vieru, milé deti, a nech je vaše srdce vždy
naplnené modlitbou.
(z posolstva z 25. októbra 2009)

