MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

S veľkou
radosťou
aj dnes vás
chcem znovu
pozvať:
modlite sa,
modlite sa,
modlite sa.
Nech sa vám
tento čas
stane časom
osobnej
modlitby.
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4. štvrťrok 2010

NEPREDAJNÉ

Ivan a Marija počas zjavenia 23. 9. 2010 v Dóme sv. Štefana vo Viedni

MEDJUGORJE –

POKOJ

Prežite v modlitbe vnútorný pokoj!
„Dnes som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním pokoja a nabádam vás, aby ste ešte väčšmi prežívali svoj život viery, pretože ste ešte
slabí a nie ste pokorní.“
Takto sa nám prihovorila Matka Božia v posolstve z 25. septembra 2010. Zdôraznila, že
je stále s nami a chce nám pomáhať. Nie je jednoduché zmeniť svoj život naraz. Preto ako
dobrá matka nás neustále nabáda, čo máme robiť a upozorňuje nás, kde robíme chyby.
Sme slabí a nie sme pokorní. To sa dá vyliečiť hlbším prežívaním viery, skutočnou každodennou úprimnou snahou, rozhovorom s Pánom v našom srdci, modlitbou.
Sťažujeme sa, keď nás postihnú trápenia, choroby alebo ľudské tragédie. Kde si bol,
Pane? Prečo si nezabránil tomuto utrpeniu? Možno by sme sa mali správnejšie spýtať:
Otvoril som ti, Pane, svoje srdce? Nechcel som, aby si TY kráčal podľa mojich predstáv
namiesto toho, aby som ja kráčal po tvojej ceste? Matka Božia je tu s nami, aby ukazovala
na svojho Syna. Robí to neúnavne a trpezlivo už skoro tridsať rokov. Prihovára sa ku každému z nás osobitne, pretože každý má svoju vlastnú a jedinečnú cestu a úlohu v tomto
živote. Treba len dôverovať a úprimne otvoriť svoje srdcia Božej prítomnosti. Ježiš je pri nás
a klope na dvere nášho srdca. Otvorme ich.
Mariánske centrum Medžugorie pripravuje v budúcom roku nový projekt, ktorý bude zameraný na hlbšie prežitie púte do Medžugoria. Stáva sa pomaly módnou záležitosťou, aby
sa počas dovolenky pri mori „odskočilo“ na pár hodín do Medžugoria. To však nie je púť, ale
turistický výlet. Matka Božia nie je turistická atrakcia, vrch Križevac je miesto modlitby a nie
turistický chodník, Vrch zjavenia je príležitosťou na stíšenie a úprimnú modlitbu a nie na
fotografovanie. Chceme ponúknuť alternatívu hlbšieho prežitia Medžugoria ako miesta, kde
je Matka Božia osobitným spôsobom prítomná aj dnes. Chceme využiť prítomnosť Matky
a pod jej ochranným plášťom a pod záštitou pátra Slavka Barbariča ako nášho nebeského
patróna využiť toto milostivé miesto na duchovnú obnovu, usporiadanie svojho života, pochopenie skutočných hodnôt a nový impulz na vydávanie svedectva viery svojím životom
a nie slovami. Podrobnejšie informácie prinesieme v budúcom čísle nášho časopisu.
Matka Božia nám ukazuje cestu k svojmu Synovi. Jednoduchú, bez zbytočných akademických úvah, ale praktickú a uskutočniteľnú pre každého. Otvorme sa jej volaniu.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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„My tvoríme
živú Cirkev“
Tisíce sa modlili vo viedenskom
Dóme sv. Štefana za pokoj
Mária Czerninová:

UŽ PO TRETÍ RAZ SA V DÓME SV. ŠTEFANA
ZHROMAŽDILI TISÍCE VERIACICH NA VEĽKEJ
MODLITBE ZA POKOJ. KONALA SA AKO
KAŽDÝ ROK S HESLOM MESSAGE FOR YOU
– POSOLSTVO PRE TEBA.
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Modlitba za pokoj v Dóme sv. Štefana

Tento modlitbový večer zorganizovalo
Modlitbové spoločenstvo Oáza pokoja
(www.oasedesfriedens.at), Modlitbová
akcia Mária – Kráľovná pokoja – Medžugorie (www.gebetsaktion.at) a Suverénny rád maltézskych rytierov (Veľký priorát Rakúsko) (www.jg-online.at) – za
spoluúčasti početných spoločenstiev
a modlitbových skupín Viedenskej arcidiecézy.
K čestným hosťom veľkej modlitby za
pokoj patrili tentoraz Marija Pavlovičová-Lunettiová a Ivan Dragičevič z Medžugoria. Patria ku skupine vizionárov,
ktorí dosvedčujú zjavenia Matky Božej
od roku 1981 podnes. „Každý kňaz by si
želal mať taký preplnený kostol, akým je
dnes štefanský dóm“, vyhlásil Ivan na
konci eucharistickej slávnosti, ktorej
predsedal Mons. Dr. Leo Maasburg, národný riaditeľ ustanovizne Missio – pápežské misijné dielo v Rakúsku. „My
tvoríme živú Cirkev“, potvrdil Ivan a dodal: „Matka Božia prichádza k nám, chce
nás všetkých povzbudiť a utešiť. Preto
vraví na konci každého zjavenia: ,Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie‘.
Dnes nám hovorí: ,Ďakujem vám, že ste
prijali moje posolstvá a žijete podľa nich.
Ďakujem vám, že ste mojimi misionármi, mojimi apoštolmi, ktorí moje posolstvá roznášajú po svete; ďakujem vám,
že budete nositeľmi dobrej zvesti.´“
Ivan Dragičevič, ktorý mal spoločne
s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou počas predtým prebiehajúcej modlitby ruženca zjavenie Matky Božej, rozprával
po omši o svojom stretnutí s „Gospou“,
ako láskyplne nazývajú vizionári po
chorvátsky Matku Božiu. Vraj mu veľmi
ťažko padne vyjadriť toto stretnutie slovami, lebo niet primeraných slov na opísanie krásy Matky Božej. „My sa pripravujeme denne modlitbou ruženca na jej
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„Matka Božia
prichádza k nám,
aby nás povzbudila
a utešila.“

príchod. Pri modlitbe už cítime jej prítomnosť stále silnejšie vo svojich srdciach. V tej chvíli, keď sme s Marijou
prerušili modlitbu, vy ste naše hlasy už
nemohli vnímať. Najprv s ňou prichádza
svetlo, kus neba. Potom už nevnímame
nič okolo seba, necítime ani čas, ani
priestor,“ vysvetľoval otec štyroch detí,
ženatý s Američankou. „Dnes bola Matka Božia veľmi radostná, roztvorila náruč a modlila sa nad vami, najmä nad
prítomnými kňazmi a chorými. Modlila
sa za povolania v Cirkvi a žehnala všetkých prítomných. Žehnala vaše rodiny,
a najmä kňazov a pána kardinála i celú
Viedenskú arcidiecézu.“
Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn prišiel na záver svätej
omše do Dómu, aby po poklone pred
Najsvätejšou sviatosťou udelil záverečné eucharistické požehnanie. Poďakoval
sa Ivanovi a Mariji za „ich dlhoročnú
službu v službách Matky Božej“, ako aj
za to, že opäť prišli do štefanského
dómu. Pri tejto príležitosti kardinál
Schönborn vyzdvihol niekoľko udalostí,
ktoré mu ležali na srdci: „Pamätám sa

ešte na začiatky modlitbového spoločenstva Oáza pokoja, ktoré sa schádzalo každý štvrtok večer vo viedenskom
dominikánskom kostole na modlitbu ruženca. Aj ja som dominikán a už vtedy
som bol prekvapený, aký plný bol náš
kostol každý štvrtok“, vyhlásil viedenský
arcibiskup a spresnil, že tieto začiatky
sa odohrali už pred takmer 30 rokmi.
„Dodnes ste sa neprestali modliť. Ďakujem vám, že ste vypočuli Matku Božiu
a že ju naďalej počúvate.“ Kardinál
Schönborn ďalej hovoril o našej milovanej ikone Mária Pócs v Dóme, ktorá pochádza z Maďarska: „V tejto ikone ukázala Mária zázrak svojich sĺz a plakala
celé dni. Jej slzy priviedli mnohých znovu k viere.“ Táto ikona však navyše vykazuje niečo zvláštne, čím sa líši od
iných mariánskych ikon: „Na ikonách na
spôsob Hodigitrie, ktoré znázorňujú Máriu ako ,ukazovateľku smeru‘, ukazuje
Mária obyčajne vždy na Ježiša a Ježiš
žehná so zdvihnutou rukou. Tu je to inak:
Mária ukazuje na Ježiša a Ježiš ukazuje na ňu! Ježiš nám ukazuje svoju Matku, čo býva na ikonách celkom zriedka-

kedy vidno.“ Kardinál sa poďakoval, že „tak ako na
ikone Mária Pócs, tak nám aj dnes Mária ukazuje
svojho Syna.“
Medzi mimoriadnymi čestnými hosťami bola aj
známa talianska rehoľná sestra Elvíra Petrozziová,
ktorá referovala o spoločenstve Cenacolo, ktoré
založila. Teraz už v 60 domoch po celom svete,
ktoré založila sestra Elvíra, umožňuje sa nájsť
nový začiatok mladým ľuďom trpiacim závislosťami. Roku 1997 otvorili aj v burgenlandskej obci
Kleinfrauenhaid dom tohto spoločenstva (www.cenacolo.at). Ešte stále sa jeho najväčšie sídlo nachádza v Medžugorí.
Toto modlitbové stretnutie, ktoré trvalo dokopy
vyše päť hodín, prenášali naživo cez internet. Domáca stránka z „Mary TV“ www.marytv.tv zaznamenala počas prenosu naživo prístupy z vyše 70
krajín sveta. V rámci posledných troch rokov sa
toto modlitbové spoločenstvo vo viedenskom
Dóme sv. Štefana vyvinulo na jedno z najväčších
podujatí v Rakúsku, takže tohto roku takmer nestačil predpokladaný počet hostií, ako neskôr
oznámil jeden z dómskych kostolníkov. A zasa
bolo vo Viedni cítiť zvláštneho ducha z Medžugoria.
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Sabrina Čovičová-Radojičičová v rozhovore
s kardinálom Dr. Christophom Schönbornom

Eminencia, mohli by ste
nám povedať pár slov,
ako ste zažívali dnes večer modlitbové stretnutie
v katedrále?
Je to radosť vidieť Dóm
tak naplnený ľuďmi, ktorí
sa modlia s toľkou vrúcnosťou a s veľkou vierou.
Priam to bolo cítiť, Dóm bol
naplnený životom a modlitbou.
Čo je pre vás ovocím
z Medžugoria v Rakúsku?
Predovšetkým obrátenia:
tie predstavujú základ všetkého. Sú veľmi početné.
Pravda, ja prirodzene všetky nepoznám – len sám
Boh ich pozná. Poznám
však veľmi veľa svedectiev
o obráteniach, a to jednotlivcov i celých rodín, ktoré
začínajú intenzívny, pravý
život vo viere a svoj zlý
život zanechávajú za sebou.
Ďalej uzdravenia, predovšetkým v oblasti drog, závislostí. A tretím ovocím je
objavenie modlitby. Je udivujúce vidieť, ako veľa sa
ľudia modlia, keď sa nadchnú Medžugorím.

Myslíte si, že je dôležité
organizovať také veľké,
krásne slávnosti po celom svete? Bolo by to
niečo, k čomu by ste
mohli povzbudiť svojich
kolegov?
Zažil som veľkú vernosť
medžugorských modlitbových skupín tu vo Viedni.
Tieto modlitbové skupiny
vznikli na začiatku medžugorských zjavení, teda už
začiatkom 80. rokov, a na
mňa pôsobí spoľahlivosť
týchto modlitbových skupín. Existujú už vyše 20
rokov a trvajú naďalej. Nepopúšťajú, sú neúnavné.
A ja verím, že je to dobré
a silné znamenie, ktoré nemožno vyrobiť. To môže
vzniknúť iba z pravého
stretnutia s Pánom, s Matkou Božou, z pravého obrátenia. Len tým rastie táto
vernosť. Cirkev síce ešte
nevyslovila definitívne stanovisko o posolstvách, no
mne vždy napadne pri tých
posolstvách, ktoré sú vždy
veľmi jednoduché, že sa
stále opakujú, je to vždy
trošku to isté. Práve to je
pre mňa dobrý znak, lebo
je to výzva žiť celkom jed-

noduchý, každodenný kresťanský život: život modlitby,
obrátenia, zmierenia a počúvania Matky Božej. Ona
vždy vraví: „Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
Niektorí ľudia hovoria,
že ste ako kardinál veľmi
odvážny, lebo ste pre Medžugorie otvorili dvere
vášho Dómu.
Neviem, či je to veľmi odvážne, je to jednoducho
radosť vidieť Dóm naplnený modlitbou. Dnes sa tu
ľudia modlili od štyroch hodín popoludní do desiatej
hodiny večer. Nejde o odvahu, ide iba o to zúčastniť
sa s radosťou na tejto modlitbe.
A je to v poradí tretí rok,
čo tu prijímate vizionárov
a také množstvo ľudí?
Áno, je to po tretí raz. Ale
v našej diecéze je to už dlhá
tradícia: bolo tu už veľmi
veľa modlitbových stretnutí
a máme každý týždeň modlitbu, ktorá sa koná už dlho.
Srdečná vďaka, drahý
pán kardinál!
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Matka Božia nás všetkých
pozýva, aby sme boli
ľudia naplnení radosťou
Zo svedectva
Marije Pavlovičovej-Lunettiovej
23. 9. 2010
v Dóme sv. Štefana
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Mám veľkú radosť, že vás tu všetkých
môžem pozdraviť. Dnes je deň modlitby
pre toto mesto, deň stretnutia s Bohom
a s Matkou Božou.
Od začiatku nás vizionárov Matka Božia osobitným spôsobom držala za ruku
a viedla nás. Dňa 25. júna 1981, keď sa
mi Matka Božia zjavila – v ten deň sa mi
zjavila dva razy – bola som šokovaná
a spýtala som sa jej, ako sa volá. Matka
Božia odpovedala: „Som Matka Božia,
prichádzam ako Kráľovná pokoja.“ To
bolo prvé posolstvo v Medžugorí. Mária nás povzbudzovala a povedala, že pokoj prichádza od Boha a cez modlitbu. V ten deň som videla za
Matkou Božou veľký kríž.
Plakala a povedala: „Medzi
Bohom a ľuďmi musí zavládnuť pokoj, ako aj medzi ľuďmi
navzájom a pokoj má byť
v ich srdciach.“ Pozvala nás,
aby sme boli nositeľmi pokoja.

V prvých dňoch sme sa ešte báli,
strach sa však stále viac premieňal na
radosť. Táto eufória, táto radosť sa
zmocnila celej medžugorskej farnosti.
Ľudia k nám prichádzali s otázkami
a chceli vedieť viac: „Čo chcela Matka
Božia od teba? Chceli by sme, aby sa
tešila!“ Áno, naša radosť je vtedy dokonalá, keď sa Matka Božia teší. Matka
Božia nás začala viesť s vážnosťou
a veľkou radosťou – najprv nás a potom
celú farnosť. Začala nám dávať posols-
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tvá, ktoré boli veľmi jednoduché, ale hlboké; a žiadala od nás veľa. Nechcela,
aby sme o posolstvách iba hovorili, ale
aby sme podľa nich aj žili a uvádzali ich
do praxe. Matka Božia chcela, aby sme
zanechali starý život a začali žiť život
nový. Boli sme mladí, boli sme deti, no
cítili sme radosť Matky Božej vo svojich
srdciach a začali sme s novým elánom
a nadšením žiť tak, ako to ona chcela.
Spočiatku to bolo ťažké, ale cítili sme,
že sme vyvolení a že prítomnosť Matky
Božej je pre nás všetkých darom.
Matka Božia nás pozvala, aby sme sa
postili. Povedala, že modlitbou a pôstom
možno zabrániť dokonca aj vojnám. Okrem toho prosila: „Postavte Bibliu na viditeľné miesto vo svojej rodine a čítavajte ju!“ Až dovtedy sme v našich rodinách
Bibliu nemali, takže sme poprosili kňazov, aby nám nejakú zaobstarali, aby
12

sme ju čítali tak, ako si to želá Matka Božia. A tak sme začali stále viac chápať
milosť, ktorú nám daroval Boh.
Skutočnosť, že máme vieru, že sme
pokrstení, je darom, no nie je to iba pozvanie pre nás, ale prostredníctvom nás
pre všetkých. Posolstvá, ktoré dávala
Matka Božia spočiatku každý štvrtok pre
farnosť, pokračovali mesačnými posolstvami vždy 25. v mesiaci. A my sme pochopili, že naša malá medžugorská farnosť už nie je tou malou farnosťou, ale
v očiach Matky Božej sa stala celosvetovou farnosťou. Mária nás pozvala svedčiť o dare Božej lásky voči každému
z nás, lebo ON nás stvoril na svoj obraz,
aby sme mu boli blízki. To sme sa naučili od Matky Božej a učíme sa tomu naďalej.
Skrze posolstvá, ktoré nám dávala,
náš život sa stal akoby kvetom, pravda

pominuteľným kvetom. Iba večný život je
nepominuteľný. Preto nás Matka Božia
povzbudzovala myslieť oveľa viac na duchovné veci, na nebo, peklo a očistec.
Matka Božia hovorí, že náš postoj k životu sa zmení, keď budeme myslieť na
život na onom svete, lebo potom pochopíme, že náš život tu na tejto zemi je pominuteľný. Preto nás pozýva, aby sme
už tu na zemi žili ako v nebi tým, že sa
nielenže budeme modliť a radovať, ale
budeme sa aj zjednocovať s Bohom.
Keď budeme s Bohom a jeho Matkou
zajedno, pocítime ich lásku a staneme
sa novými ľuďmi.
Videli sme, že je to možné: toľkí ľudia,
ktorí prišli do Medžugoria, sa obrátili. My
sami sme boli nielen svedkami posolstiev Matky Božej, lež aj svedkami Božej
lásky k ľuďom. Je veľa ľudí, ktorí sa ob-

„Matka Božia
nás pozvala
postiť sa, povedala,
že modlitbou
a pôstom možno
dokonca zabrániť
aj vojnám.“

rátili, uzdravili a stali sa svedkami Matky
Božej.
Matka Božia nás všetkých pozýva, aby
sme boli ľuďmi naplnenými radosťou,
lebo iba v Bohu máme radosť a pokoj.
Vraví nám, že Kristus zomrel na kríži,
aby nám dal radosť a život. Matka Božia
chce, aby sa každý z nás stával čoraz
väčšmi večným Božím svetlom a aby
sme tento krátky život prežili v radosti.
Pochopme, ako to stojí vo Svätom písme, že náš život trvá 80 rokov, že sme tu
jednoducho iba na prechodnej ceste
a tento náš život je pominuteľný ako
všetko tu. Matka Božia nám ukázala
nebo, peklo a očistec, aby sme s vedomím ich existencie bojovali o nový život,
o novú civilizáciu, civilizáciu lásky. To si
želá Matka Božia.

Rozhovor s Ivanom Dragičevičom
25. 9. 2010 vo Viedni

Musíme sa
modliť za želania
Matky Božej,
aby mohla
uskutočniť
svoje plány
Ivan, sme tu na letisku vo Schwechate, lebo dnes 25. septembra sa
tvoja misia v Rakúsku končí. Pred
ôsmimi dňami sa začala, keď sme
sa odtiaľto viezli k fatimskej kaplnke do Trössingu, kde si mal prvé vy14

stúpenie. Môžeš nám povedať, ako
si preciťoval tie rozličné stretnutia?
Prišiel som minulý piatok zo Splitu
a začal som jednu zo svojich väčších
misií v Rakúsku, keďže zahŕňala viac
miest a obcí, v ktorých som vydával
svedectvo. Očakával som, že moja misia bude namáhavejšia než predchádzajúca. Po výstupoch vo fatimskej
kaplnke v Trössingu i v obci Maria Taferl a po najväčšom vystúpení večer
v Dóme sv. Štefana, ako aj pri vystúpení naživo vo vysielaní „Radia Maria“ som dnes skutočne rád a šťastný,
že všetkých prenikala veľká radosť.
Ďakujem Matke Božej a Bohu, že jej
slová padli na úrodnú pôdu. Pri všetkých týchto stretnutiach som videl na
tvárach ľudí, akí sú šťastní a naradovaní. Ich príchod do všetkých kostolov,

Modlitba za pokoj v Dóme sv. Štefana

nielen do Dómu, ukazuje, ako vysoko
si to cenia a ako ich napĺňa možnosť
zažiť Medžugorie a zjavenie Matky
Božej vo svojich kostoloch.
Cítil som – počnúc stretnutím s Jeho
Eminenciou kardinálom Schönbornom
až po kňazov, ktorých som po tieto dni
stretával – veľkú otvorenosť pre Matku
Božiu a prijímanie toho, čo si Matka
Božia želá a k čomu nás povoláva. Videl som, že samotní kňazi sú pripravení spolupôsobiť pri pláne Matky Božej. Práve úloha kňazov je v tomto
celom pláne Matky Božej veľmi dôležitá. Preto nám Matka Božia aj často
hovorí, že sa máme modlievať za kňazov, lebo oni veľmi potrebujú našu
modlitbu, aby vytrvali na svojej ceste.
Potom, ako som takto pochodil po Rakúsku, môžem povedať, že tu posol-

stvo Matky Božej prijímajú veľmi dobre, žije sa podľa neho a stále väčšmi
sa rozširuje.
Zvlášť ma teší, že pri týchto stretnutiach v Rakúsku som videl veľmi veľa
mladých ľudí. To vzbudilo vo mne veľkú nádej. Títo mladí ľudia totiž pochopili, že tento svet, v ktorom žijeme, nie
je to pravé, po čom túžia. To som cítil
najmä pri stretnutí v obci Maria Taferl.
Týmto všetkým mladým ľuďom bolo
vidno na tvárach túžbu po niečom novom, čo ich dokáže naplniť – a nie po
niečom, čo ich so všetkým materiálnym môže iba krátko uspokojiť. Bolo
vidieť, akí sú šťastní, že môžu byť pri
jednom zjavení a môžu zažiť, že Matka Božia sa cezo mňa obracia na
nich.
Všetci sme spoločnou modlitbou
prispeli k tomu, že aj Matka Božia sa
v týchto dňoch v Rakúsku veľmi tešila.
Porovnal by som tento náš spoločný
príspevok a prácu s oným malým semienkom, ktoré padlo na úrodnú pôdu
a donieslo stonásobné ovocie. Toto
stonásobné ovocie je práve modlitba
za uskutočnenie veľkého projektu,
ktorý Matka Božia započala už pred
30 rokmi a istotne ho aj uskutoční, no
nie bez nás a našich modlitieb.
Ivan, ty si sa pred dvoma rokmi po
prvý raz stretol s kardinálom Schönbornom vo Viedni a teraz si mal na
to znovu príležitosť. Medzičasom
bol pán kardinál sám v Medžugorí.
Ako prežívaš ako vizionár jeho úplnú otvorenosť voči Medžugoriu?
Pred dvoma rokmi som sa stretol vo
15

Viedni súkromne s kardinálom Schönbornom. Už vtedy bolo vidno jeho otvorenosť, pokiaľ išlo o Medžugorie,
jeho otvorenosť pre volanie Matky
Božej a pre to, čo si ona od nás želá.
Pri tom stretnutí som cítil, že je jeho
veľkým želaním, ba túžbou čo najskôr
prísť do Medžugoria a sám sa presvedčiť, čo sa tam deje. Tentoraz som
pri stretnutí s kardinálom zažil, že aj
tie najmenšie predsudky u neho zmizli, takže teraz má celkom jasný obraz
o Medžugorí. Myslím, že teraz je ešte
väčšmi presvedčený o pravosti tých
udalostí a zjavení. To zdôraznil aj on
sám pri svojich vystúpeniach nielen
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v Medžugorí, ale aj na iných
miestach.
Okrem toho stretnutie s Jeho Eminenciou v Dóme znamená veľmi veľa pre ľudí, ktorých Medžugorie už celé roky
podnecuje a ktorí žijú podľa
posolstiev. Kardinálov príchod
do Dómu bol veľkým znamením pre mnohých, bolo to vidno na vzdychoch a radostných slzách mnohých ľudí,
keď prišiel a začal hovoriť. To
je to, čo potrebujeme, najmä
my vizionári, ale aj tie milióny
ľudí, ktorí idú medžugorskou
cestou a už dávno vedia, že je
to pravá cesta. Cesta, po ktorej nás Mária vedie k svojmu
Synovi, k Bohu. Mnohí mali
v Dóme srdcia plné radosti,
keď videli svojho pastiera,
ktorí stojí za nimi a ochraňuje
ich v tom, čo počas všetkých
týchto rokov robili a naďalej robia.
Ako vizionár dosvedčujem: kardinál
Christoph Schönborn má teraz, opakujem to ešte raz, úplne jasný a čistý
obraz o Medžugorí a všetkom tom, čo
sa tam už 30 rokov deje. Prirodzene,
pán kardinál si neutvoril túto mienku
za jednu noc, ale nechal si čas na
šetrenie.
Vieme, že je vysokým hodnostárom,
vedúcim teológom v Cirkvi, ktorý vie,
čo robí, a ja som si istý, že znamenia
našej doby správne číta. Uvedomuje
si to, že všetko, čo Matka Božia v Cirkvi koná, neodporuje ani Svätému písmu, ani cirkevnej tradícii a cirkevnej
náuke. Naopak, chváli Máriu dokonca

ako najväčšiu pastorálnu teologičku
v Cirkvi.
Nazdávam sa, že to potrebuje teraz
trochu času, kým sa veci rozbehnú.
A tiež sa musíme za tú záležitosť
modliť, aby aj všetci ostatní v Cirkvi
uznali, že Medžugorie nestojí mimo
Cirkvi, ale od začiatku je jej neoddeliteľnou súčasťou, ktorú dnešná zranená Cirkev veľmi potrebuje. Musíme sa
na úmysly Matky Božej modliť, aby sa
dialo to, čo si Matka Božia naplánovala, a aby mohla svoje plány uskutočniť.
Čoskoro po návšteve kardinála
Schönborna v Medžugorí založil Vatikán komisiu, ktorá je teraz kompetentná pre všetko, čo sa okolo Medžugoria odohráva. Predpokladám
správne, že aj vy vizionári ste iste
spokojní s týmto rozhodnutím Vatikánu a je to pre vás veľmi poľahčujúca okolnosť?

V každom prípade je to pre nás veľká opora zo strany Vatikánu, lebo od
prvých dní sa cítime ako súčasť živej
Cirkvi, v ktorej sme a do ktorej patríme. Keď v Ríme založili komisiu, odpadol nám veľký kameň zo srdca. Teraz je najvyššou inštanciou v Cirkvi,
ktorá, pokiaľ ide o Medžugorie, má autoritu a kompetenciu. Táto komisia
bude určite celkom iným spôsobom
pristupovať k Medžugoriu a k nám vizionárom. Viete, že už aj predtým boli
komisie, ktoré sa nás vypytovali a rôznymi prístrojmi prezerali a tie doteraz
vždy ukazovali tie isté výsledky. To je
veľmi dobre a som tomu rád. Chápem,
že Cirkev je vždy opatrná, keď ide
o zjavenia a posolstvá. Preto prenecháme Cirkvi, aby v pokoji vykonávala
svoju prácu a skúmanie. Sme šťastní
z tej komisie a my vizionári sme ochotní s komisiou po každej stránke spolupracovať, teda natoľko, nakoľko sa to
bude od nás požadovať.
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Ivan Dragičevič s dôst. pánom Andreasom
Schätzlem, riaditeľom „Radio Maria Österreich“
Ty si tu v Rakúsku v niektorých
kostoloch vydával svedectvo, ale
včera si mal príležitosť v štúdiu
„Radia Maria“ vo Viedni hovoriť
naživo k mnohým tisícom ľudí. Ako
si prežíval svoje vystúpenie v štúdiu?
Po všetky tieto roky som mal veľa
príležitostí v Amerike a na iných kontinentoch na rôznych katolíckych i nekatolíckych rozhlasových staniciach
vydávať svedectvo. Vystupovať naživo je vždy niečo zvláštne. Včera som
v štúdiu „Radia Maria“ cítil veľkú radosť, že som mohol ľuďom, ktorí zavolali, poskytnúť aspoň trochu útechy
v ich námahách a životných problémoch. Médiá ako rádio sú pre nás vizionárov veľmi dôležité, lebo nám
umožňujú ľahšie a rýchlejšie odovzdávať posolstvo, ktoré by Matka
Božia chcela povedať našim prostredníctvom celému svetu. Boh nám
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dal túto technológiu, aby sme si ňou
poslúžili a aby sme svoje hodnoty
odovzdávali ďalej. Náboženské médiá istým spôsobom podporujú komunikáciu medzi Matkou Božou a svetom. Vďaka Bohu máme dnes veľa
takých médií, ktoré sa usilujú priviesť
k Bohu čo najviac ľudí.
Denne stretávaš ľudí, ktorí majú
rôzne problémy a krízy. Ty máš
však ten veľký dar, že si počas zjavenia aspoň na okamih v nebi, kde
vôbec niet miesta pre utrpenie, kríž
a bolesť. Ako zažívaš tento svet,
ktorý je plný utrpenia a bolesti,
a ten, ktorý vidíš v jeho dokonalej
podobe?
Po každom stretnutí je to ťažké: Byť
najprv v nebi a s Matkou Božou, vidieť všetko, čo sa tam deje – a o pár
minút sa vrátiť a zasa prijať celú skutočnosť tohto obmedzeného mate-

riálneho sveta. Najmä v dnešných
časoch, v ktorých je Boh stále viac
vytláčaný zo všetkých inštitúcií, počnúc rodinou až po štátne, európske
a celosvetové inštitúcie. Modlitba vymrela a nemá už nijakú hodnotu.
Najsmutnejšie je, že sa takýmto spôsobom odsudzujú na zánik rodiny.
Vieš si predstaviť, čo to znamená žiť
v spoločenstve, v rodine, kde niet
modlitby a kde sa už vonkoncom nespomína, že jestvuje Boh a onen
svet, pre ktorý je človek v skutočnosti
stvorený. My nie sme stvorení pre
tento pominuteľný svet! Keď sa viera
stratí, má to následky. Preto sú aj toľké tisíce rozvrátených, rozdelených
rodín. Pre mňa ako vizionára je ťažké
vidieť to všetko, lebo tak jasne prežívam, že tu nie je náš večný ostrov, lež
iba časť nášho života, krátka a pominuteľná, so zreteľom na onú nebeskú
časť, ktorá je večná. Vedieť toto všetko a vidieť toto všetko nie je ľahké,
lebo spolu s Matkou Božou vidím
všetku tú dokonalosť, tu na zemi zasa
všetku tú nedokonalosť. Vidím rodiny,
ktoré sa duchovne a fyzicky rozchádzajú, a pýtam sa: Ako je to možné,
že niekto vedome ničí pevné základy
ľudských hodnôt ako láska, šťastie,
jednota a manželstvo? Mnohé veci
sa začínajú uberať falošným smerom,
keď nie je v poriadku rodina a manželstvo. To sú jadrá, z ktorých potom
vzniká všetko a odzrkadľuje sa na celom svete. Ja však vidím svet z perspektívy Matky Božej a tá sa volá nádej. Som presvedčený, že tento svet
má nádej a budúcnosť, no musí veľa
vecí odhodiť a vylepšiť, aby mal tú

nádej. Musí akceptovať niektoré nové
kritériá, to znamená, že kým sa človek nezmení a neobráti sa k Bohu,
nebude môcť mať pokoj, radosť a blahobyt. Ak zostane v rovine materiálneho a svetského, nebude mať pokoja v sebe, v srdci ani v rodine. Jedinou
našou nádejou je teda Boh. Skôr či
neskôr sa musíme obrátiť k Bohu
a potom bude život určite stále krajší
a krajší.
Čo by si nám chcel povedať, keby
si zhrnul svoj pobyt v Rakúsku?
Matka Božia hovorí počas týchto 29
rokov, keď sa na nás obracia, na konci každého posolstva slová: „Milé deti,
ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Keď sme teda s Matkou Božou, nesmieme sa báť, lebo ona nás určite
vedie po správnej ceste. Na konci
nám tiež hovorieva: „Ďakujem vám,
že ste sa zhromaždili v takom veľkom
počte, že ste sa so mnou pomodlili
a že ste sa stali úrodnou pôdou pre
moje plány.“ Chcel by som tu pripomenúť aj tieto slová a povedať všetkým, ktorí nasledovali a nasledujú jej
volanie, aby na tejto ceste vytrvali. To
je určite správna cesta, nik sa nemusí báť budúcnosti. A ešte by som sa
chcel krátko zmieniť, že – ak sa týmto
stretnutím v Rakúsku čo len jednému
človeku podarilo obrátiť sa, stať sa
lepším a viacej sa modliť – tak sme
naozaj splnili plán Matky Božej.

(Rozhovor viedol vd)
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MODLITBA
ZA POKOJ
v Dóme sv. Štefana

20

Po zjavení Ivan hovoril:
Matka Božia nás na úvod pozdravila:
„Nech je pochválený Ježiš, drahé deti!“ Bola
veľmi, veľmi veselá a naradovaná, rozprestrela svoje ruky a modlila sa za nás všetkých. Najmä sa modlila za prítomných kňazov a chorých. Istý čas sa osobitným spôsobom modlila za povolania pre Cirkev. Potom
nás všetkých požehnala svojím materinským
požehnaním. Požehnala aj všetko, čo ste si
priniesli na požehnanie. Odporučil som jej
vás všetkých, vaše potreby, vaše rodiny
a osobitným spôsobom kňazov, Jeho Eminenciu pána kardinála a všetkých v jeho diecéze. Potom sa Matka Božia ešte raz osobitným spôsobom modlila za všetkých tu prítomných kňazov. Napokon sme sa spoločne
s ňou pomodlili Otče náš a Sláva Otcu. Na
záver sa stratila v modlitbe, odišla v radosti
s pozdravom: „Choďte v pokoji, moje milé
deti!“
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MODLITBY, ktoré nás
UČÍ ŽIVOT
Ak ideme do hociktorého katolíckeho kníhkupectva, nájdeme širokú ponuku a veľký počet modlitebných príručiek, meditácií a povzbudení. Sú to
povzbudenia skvelé, krásne, poetické, hlboko duchovné, katolícke i nekatolícke. Je napriek tomu
možné sformulovať modlitbu? Je možné dať jej
formu?
Keď pozorujeme ľudí tu v Medžugorí, vi díme, že každý
sa modlí svojím
spôsobom. Každý má svoje životné trápenie,
každý by sa
chcel vyjadriť.
Ľudia prichádzajú pešo, putujú, prichádzajú so svojím trápením, so svojimi
potrebami, so svojím životným príbehom a svojimi tragédiami. To všetko sú veľké zvolania De profundis:
„Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane,
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počuj môj hlas!“ Veľké a životne dôležité De profundis! Stačí pozorovať
túto scénu a popozerať si fotografie:
nohy bez topánok, päty plné opuchlín, čierne od asfaltu, popukané. Nik
z pútnikov tu nie je pre zábavu. Každého z nich jeho utrpenie privádza
na cestu modlitby. Aj ten, čo je od
Boha vzdialený, bude konfrontovaný
so situáciou, že mu iba Boh môže
pomôcť. Tu nepomôžu nijaké pekne
vytlačené formulácie, ale zvolanie,
výkrik: „Bože môj, Bože môj, prečo
si ma opustil? Prečo nevypočuješ
moje modlitby?“ Ľudia prichádzajú
so svojimi potrebami. Očakávajú posledné stebielko záchrany. Často
vôbec nevedia, či jestvuje Boh. Až

tu sa to naučia cez modlitbu, tu si
uvedomia, že Boh je skutočnosťou života.
Z druhej strany: Boh k nám ľuďom
neprišiel so sterilnými rukavičkami,
aby vykonal dajakú operáciu na ľuďoch alebo na svete, ako to robia lekári v nemocniciach. Nie. On prišiel
k nám do našej biedy a do našej opustenosti. Dal sa do boja s každou chorobou a biedou, bol aj sám konfrontovaný so smrťou. Taký je náš Boh v Ježišovi Kristovi! Dá sa povedať: Nemožné, nepochopiteľné. Ježiš Kristus
dôverne pozná naše trápenia. Ježiš
Kristus je vytesaná Božia tvár medzi
nami! Ježiš nie je predovšetkým tým,
čím by sme ho my ľudia chceli urobiť:
náboženským géniom, zakladateľom
kresťanstva, mimoriadnou osobnosťou, neopakovateľným zjavom, osobou hodnou nášho ocenenia. Tým
všetkým je. No predovštkým je to osoba, ktorá nás pozvala, aby sme ju všade nasledovali, aby sme zanechali
všetko za sebou, aby sme sa ako on
nadchli Bohom a Božím kráľovstvom.
Povedal všetkým, že majú na seba
vziať kríž a nasledovať ho, ak chcú
patriť k nemu. O to ide: Stať sa mu podobným v celkovom osude. Nevyžaduje od nás nijaké geniálne ťahy, ale
podstatné životné rozhodnutia. To nie
je vecou nadania, ale vôle.
Mnohí vnímajú Boha ako nespravodlivého: „Prečo ja? Prečo sa to stalo
práve mne? Prečo ma zasiahlo toto
utrpenie a táto choroba?“ Denne kladieme Bohu tisíce otázok. Niektorí sa
nazdávajú, že život s nimi vystrája

akúsi hru, že ich osud prenasleduje
od malička, a oni nevedia prečo.
Ježiš nás neustále učí, že sa máme
k Bohu približovať s plnou dôverou
a s otvoreným srdcom. On sám žije
z dôvery a a zaplavuje nádejou svojich verných. Nesmieme prestať veriť
a dôverovať. Musíme sa modliť, hľadať, klopať, musíme vytrvať. Nezostať
stáť na polceste, nebyť vlažný. Neprestávať si pýtať od Boha všetko,
všetko očakávať od neho: svoje právo,
svoj život, svoju budúcnosť! Majte silu
a nádej!
V evanjeliu postavil Ježiš pamätník
onej vdove, ktorá hľadala právo u nespravodlivého a bezbožného sudcu.
Nie je to pamätník z kameňov či mramoru, ale zo slov, ktoré vychádzajú zo
srdca a od srdca. Až do konca čias,
kým sa len bude ohlasovať Dobrá
zvesť, bude sa hovoriť aj o tej chudobnej vdove, ktorá išla za nespravodlivým a bezbožným sudcom. Nedala sa
zmiasť. Nepochybovala o spravodlivom konci svojej záležitosti a svojho
právneho sporu. Čo by sa bolo stalo,
keby sa po prvom neúspechu vzdala?
Alebo po niekoľkých pokusoch? Nie,
ona sa vytrvalo vo dne v noci vnucovala! Stalo sa to súčasťou jej života!
Práve to by chcel Pán Ježiš od nás!
Chcel by, aby sa modlitba stala naším
životným štýlom. Žeby sa stala niečím,
čo denne praktizujeme, s čím vstávame a líhame si. Nič nie je také bezvýznamné, že by sme sa s tým nemohli
zveriť Bohu. Nič nie je príliš ťažké na
to, aby sme to nesmeli od neho pýtať!
Všetko máme prinášať Bohu: každo23

denné myšlienky, ale aj ťažké životné problémy, rodinu, deti, alkoholizmus, hriech. Ježiš by chcel
od nás rozhodnosť a vytrvalosť.
Pozýva nás, aby sme sa hodili do
Otcovho náručia. Aby sme mu vyliali svoju dušu. Naberali odvahu
a dodávali odvahu iným!
Ježiš nám nesľubuje ružovú budúcnosť, pokojné vody a príjemné
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plávanie v mori tohto sveta. Všetko nové sa rodí cez biedu a utrpenie, krv a slzy, a Ježiš nič neprikrášľuje. Na tých, čo ho nasledujú,
čakajú prenasledovania, urážky,
výsluchy a skúšky vo viere. Satan
nedá pokoja. Ten boj sa v skutočnosti začal verejným Ježišovým
vystúpením a potrvá až do konca
sveta. Kto vytrvá až do konca?

Tak sa pýtali učeníci a tak sa pýtame
aj my. Ježiš nám dodáva dôveru a nádej: Nebojte sa! Vy ste vyvolení Boží.
Nesmiete pochybovať o Božej pomoci.
Ježiš nechce od nás nijakú priemernosť. Boh nechce vlažných, ale len
takých, ktorí sa na neho spoliehajú až
do krajnosti, odovzdávajú sa mu práve
tak ako svätci. Boh akceptuje iba dokonalosť, a nie priemernosť. Ani pred
Ježišom, ani pred Bohom nemôže obstáť názor: Byť trošku pre Boha a trošku aj pre tú druhú stranu. Trochu cho-

dievať do kostola, ale viac času venovať zábave, spoločnosti, poľovačke,
diskotéke alebo hostincu. Buď sme
mŕtvi, alebo živí. Buď sme veriaci, alebo neveriaci. Buď sa modlíme, alebo
sa nemodlíme. Ježišova radikálnosť je
v jadre uzdravujúca, hojivá, liečivá,
zachraňujúca a spásna. Chcel by nás
uzdraviť, urobiť z nás uzdravených.
Lebo iba radikálna cesta oslobodzuje
a stáva sa cestou do budúcnosti.
Je zbytočné spomínať, čo sa už
modlitbou ruženca vymodlilo a vyprosilo, čo sme cez celé dejiny týmito
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modlitbami dosiahli. Najzreteľnejšie to
bolo v boji pri Lepante, keď pápež
roku 1571 pri zrážke s osmanskou
mocou vyzval celé kresťanstvo k modlitbe ruženca. Hrozilo nebezpečenstvo, že celá Európa upadne pod tu-
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recké panstvo. Kresťania vďaka modlitbe zvíťazili nad silnejšou tureckou
mocnosťou.
Modliaci sa sú aj dnes jedinou svetovou mocnosťou! Nie Amerika, nie
tí, čo majú v rukách ničivé zbrane,
ale tí, čo ružencom v ruke majú
v srdci a na perách Ježiša a Máriu!
To nám Medžugorská Panna Mária
bez prestania hovorí. Ona sa modlila
ruženec s Bernadettou v Lurdoch,
s vizionármi vo Fatime; sama utvárala túto modlitbu, keď naučila vizionárov, aby sa modlili „Ó Ježišu, odpusť
nám naše hriechy, zachráň nás od
pekelného ohňa, priveď do neba
všetky duše, najmä tie, ktoré najviac
potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Takže nik nie je vylúčený zo záchrany
a súcitu.
Za nami leží strašné samovražedné
storočie. Začalo sa to tu v našom okolí krvavo so svetovou vojnou a skončilo práve tak krvavo v našom okolí ďalšou vojnou. Kto z nás by uveril, že komunizmus sa tak rýchlo rozpadne?
Azda nik netušil, že to apokalyptické
zviera sa tak rýchlo zosype. Rozpamätajme sa, že pápež Ján Pavol II.
vyhlásil rok 1987 za Mariánsky rok
a dal svetu svoju encykliku o Márii,
Spasiteľovej Matke potom, čo Cirkvi
daroval tri encykliky o Najsvätejšej
Trojici. Vo svojom apoštolskom liste
tvárou v tvár novému tisícročiu pripomenul, že všetky udalosti okolo pádu
železnej opony a komunizmu nemožno pochopiť ani historicky, ani racionálne bez zásahu Márie a neba. Komunizmus zmizol zo svetového javiska

bez zbraní a vojenského násilia. Koľkí
v modlitbách vytrvalo prosili, žeby konečne prišla spravodlivosť na tento
svet! A vyprosili slobodu vyznania,
slobodu pokojne môcť dýchať a zhovárať sa medzi sebou. Mnohí to nezažili, zomreli vo väzniciach. No netrpeli
nadarmo a nie nadarmo niesli svoj
kríž.
Nie je možné zároveň siať i zbierať
žatvu. Musí prejsť istý čas, aby to, čo
bolo zasiate, dozrelo a mohlo sa premeniť na chlieb. Rozpamätajme sa na
stavby katedrál v stredoveku. Nikdy
nemohla tá istá generácia zažiť kladenie základov aj dokončenie stavby.
Stavba sa tiahla často cez celé storočia. Ale tí ľudia mali predstavy! Mali
sny. Človek plánoval budúcnosť s Bohom, plánoval s Bohom, rátal s Bohom.
Tak je to dnes aj s nami: Obstojíme,
ak sa budeme modliť a veriť! A ak svoje plány, nádeje, projekty predložíme
Bohu a s Bohom budeme stavať. To je
jasné posolstvo a učenie celej Biblie!
Naučme sa túto lekciu z Ježišových
úst, ale aj zo svojho vlastného života
a z našich vlastných potrieb! Práve
v mesiaci novembri, keď sa oslavuje
koniec cirkevného roka a robí sa inventúra života.

Páter Tomislav Pervan
Medžugorie 19. októbra 2010
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som veľmi rád prijal. Tak
som sa sem pred desiatimi
dňami presťahoval.

Rozhovor
s pátrom
Marinkom
Šakotom
12. septembra
2010
v Medžugorí
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Páter Marinko, teším sa,
že sme sa stretli na Križevci. Boli ste dnes hlavným celebrantom pri sv.
omši a aj v kázni ste povedali významné slová.
Prečo ste tu v Medžugorí? Ako k tomu došlo?
Tohto roku sme v našej
provincii mali zmeny. Predtým som bol farárom blízko
Medžugoria vo farnosti
Gradiči. Po zmenách som
dostal novú funkciu: byť
kaplánom v Medžugorí, čo

Páter Marinko, poznáte
Medžugorie už dlhé roky
a pomáhali ste tu aj pri
službách. Môžete nám
povedať, ako vy osobne
prežívate Medžugorie?
Medžugorie je pre mňa
výnimočne dôležité, lebo
som svoje povolanie získal
v Medžugorí. To znamená,
že som sa vďaka Medžugoriu stal františkánom a kňazom. Na tretí deň zjavení
som prišiel ako mladý človek po prvý raz pešo sem
a vyšiel som na Vrch zjavenia. Po tejto prvej návšteve
začal som chodievať na
Vrch zjavenia denne, lebo
som býval v Čitluku, neďaleko odtiaľto. Takže som mal
príležitosť vidieť všetko, čo
sa tu deje. Na mňa osobne
to veľmi pôsobilo a už vtedy
sa vo mne prebudila láska
k Ježišovi a k Matke Márii.
Tak som sa rozhodol pre
kňazské povolanie. Medžugorie bolo počas celého
môjho života veľmi významné, keď som bol seminarista, na fakulte a aj dnes, keď
som kňaz, lebo ma vždy inšpirovalo. Dnes mi dodáva
silu nasledovať Krista. V našich časoch je Medžugorie
veľkým darom pre Cirkev.
Cirkev, ktorá má dnes rozličné ťažkosti, potrebuje
Medžugorie.

Medžugorie nepretržite
pozýva k niečomu jednoduchému, no veľmi dôležitému: pozýva žiť podľa
evanjelia. To je skutočne
to najdôležitejšie. My zabúdame na evanjelium
kvôli našim každodenným
povinnostiam a rýchlemu
spôsobu života našej doby.
Najväčšou úlohou Medžugoria je to, že nás tu Matka Božia privádza naspäť
k Bohu a jeho Slovu, aby
sme nezabudli na naše
pramene. Avšak Mária nevyvíja nijaký tlak a nijaké
násilie. Chce nás neúnavne pozývať jednoduchými
posolstvami, ktoré sú zrozumiteľné pre tento svet,
aby sme nezabúdali na to
najdôležitejšie v našom živote. Vieme o evanjeliu,
no nežijeme podľa neho.
Preto nás pozýva, aby

sme podľa evanjelia žili.
Jej posolstvá sú v skutočnosti prekladom, vysvetľovaním evanjelia. Vlastne
vraví: „Milé deti, žite tak,
ako vám to povedal môj
Syn.“ Medžugorie teda
neprináša nič nové, iba
obnovenú výzvu žiť podľa
evanjelia.
Poznáme slovo odpustenie, lenže v istých okamihoch naň zabúdame a nežijeme ho. Vieme o sv.
omši, o spovedi a ostatných sviatostiach, vieme
o modlitbe. Ale cez všedné
dni sa od nich vzďaľujeme.
A preto je Matka Božia tu
a neprestajne nás pozýva
žiť podľa viery. To je Medžugorie.
Mária by tiež chcela, aby
sme všetko robili so srdcom: so srdcom sa postili,
so srdcom sa modlili. Mô-

žeme sa nepretržite modliť, no keď sa nemodlíme
srdcom, veľmi nám to nepomôže. Vtedy to robíme
iba formálne. Preto mnohí
ľudia už vôbec nechodievajú na sv. omšu, lebo ju
neslávia s ostatnými so
srdcom. Alebo keď predsa
len prídu, tak často prichádzajú len preto, aby dodržali zvyklosti. Slovom „so
srdcom“ mám na mysli, že
všetko, čo robíme, robíme
z lásky, radi, bez nátlaku,
z osobnej potreby. Tak nás
Mária nepretržite pozýva,
aby sme všetko, čo robíme, robili zo srdca, radi,
s láskou. Potom naozaj
slávime sv. omšu, veď pri
omši sa nám darúva Ježiš
so srdcom, preto dokážeme Ježišovi len vtedy porozumieť, keď prežívame
sv. omšu srdcom.
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Keď takto rozprávate,
celkom mi pripomínate
pátra Slavka Barbariča,
ktorý všetko robil so srdcom. Aj jeho knihy majú
túto tému. Ako ste zažili
pátra Slavka?
Páter Slavko bol kňazom,
ktorý prežíval posolstvá
Matky Božej a prenášal ich
do praxe. Keď Matka Božia
povedala: „Klaňajte sa Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti“, tak to zaviedol.
Keď Matka Božia povedala:
„Postite sa srdcom“, tak sa
sám postil a v Dome pokoja
ponúkol pôstne semináre
o chlebe a vode. Keď Matka
Božia povedala: „Choďte
do prírody a objavujte Boha
Stvoriteľa“, tak páter Slavko
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lesík pri Majčinom sele,
ktorý bol doslova haldou
smetí, premenil na záhradu
sv. Františka. Čokoľvek páter Slavko robil, to dokončil,
lebo žil podľa posolstiev
Matky Božej a uskutočňoval ich. Takmer všetko, čo
dnes Medžugorie predstavuje, jestvuje preto, lebo to
páter Slavko zaviedol do
medžugorského programu.
A to je v prvom rade program Matky Božej. Páter
Slavko sa usiloval prežívať
každé slovo Matky Božej
a uvádzať ho do praxe. Preto je pre nás všetkých príkladom, vzorom, ako treba
žiť podľa posolstiev Matky
Božej, ako treba žiť podľa
evanjelia. Páter Slavko je

pre mňa najlepším žiakom
Matky Božej.
Tohto roku bude 10 rokov od smrti pátra Slavka.
Spomenuli ste veľa z toho, ako pôsobil v Medžugorí. Matka Božia však po
jeho smrti pokračovala
vo svojej ceste.
Aj to je znamenie, ktoré
musíme pochopiť: Nebesá
nie sú závislé od nás ľudí.
Ale práve tak sa deje všetko to, čo sa deje tu, kvôli
nám a pre nás. Matka Božia prišla k nám a ráta s nami. Rozhodujúcu rolu však
nehráme my, ale Boh a Matka Božia.
Dôležité je iba to, aby
sme sa jej otvorili. Vďaka

Bohu je veľa ľudí, ktorí sa
jej tu otvárajú, a tí sa menia. Týmto spôsobom sa
stávajú svedkami a svedčia vo svojich rodinách,
v kostole, vo svojej farnosti. Tak sa to dozvedajú ostatní a prichádzajú do Medžugoria. To je teda cesta
Matky Božej. Najprv prijímame posolstvo, žijeme
podľa neho, svedčíme
o ňom a ostatní to vidia.
Vôbec netreba veľa hovoriť, Medžugorie nepotrebuje reklamu, lebo Medžugorie sa šíri cez živých
ľudí, cez svedkov.
Popri Vrchu zjavenia
a kostole je aj Križevac
s krížom, ktorý tu posta-

vili roku 1933, jedným
z dôležitých miest modlitby. Vy ste dnes slávili
sv. omšu, boli pri nej tisíce ľudí. Povedzte nám,
aký zmysel má kríž v živote človeka?
Kríž je niečo veľmi ťažkého. Ale nie je správne,
ak sa zastavíme pri tomto
prvom pocite ťažoby, námahy, bolesti. Vtedy sa
nám kríž stáva ťarchou.
Kríž má svoje posolstvo,
svoje vnútorné jadro. Treba do toho vnútra vstúpiť,
ako o tom hovorí sv. Pavol. A keď vstúpime do
tohto vnútra a do významu kríža, tak všetko, čo je
ťažké a bolestné, stratí
svoju ťažobu. Potom zís-

kame múdrosť, silu a veľkú lásku. Poznám veľa
ľudí, ktorí zažili túto premenu kríža.
Z ťarchy a bolesti sa stáva požehnanie pre mnohých. Mária nám nehovorí,
že nás Kristus oslobodí od
kríža, ale že sa máme
modliť, aby sme dokázali
niesť kríž. Keď sa chceme
oslobodiť od kríža, odlučujeme sa od Boha. Zazlievame mu to a škriepime sa
s ním, prečo nám dáva
kríž. Matka Božia nás však
učí, aby sme svoj kríž prijímali s láskou. To je Kristova cesta, ktorou kráčal on
sám.
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Kurt Knotzinger:

Skúsenosť s Bohom
V marci 2010 odišiel do večnosti Dr. Kurt
Knotzinger. Jeho pamiatke sme venovali aj
krátky článok v čísle 97 nášho časopisu.
Jeho knižku Skúsenosť s Bohom vydávame na počesť tohto vzácneho mariánskeho ctiteľa a priateľa Medžugoria. Knižka
vyjde v januári 2011 a budeme vás o tom
informovať v nasledujúcom čísle časopisu.
Teraz prinášame krátku ukážku z pripravovanej knižky:
Môj prvý dojem z Medžugoria bol tiesnivý. Po nepohodlnej nočnej ceste autobusom očakávalo okolo poludnia skupinu
cestujúcich, ku ktorej som sa pripojil s dvomi maturantmi, trochu zasnežené miesto,
zavretý farský dvor a kostol vianočne vyzdobený pestrými sklenými guľami a konármi. Bolo tam veľmi zima a v laviciach bolo
roztrúsených zopár ľudí. Najradšej by som
sa vrátil do svojej ubytovne. Tá bola však
vzdialená celé kilometre. Rozhodol som
sa teda jednoducho pochodovať smerom
k blízkym vrchom. Po nespevnenej, špinavej ceste som sa dostal na úpätí vrchu
k malej osade, ktorá, ako som sa dozvedel
neskôr, dala meno tomu miestu i rozľahlej
farnosti: Medžugorie – „Medzi horami“. Na
jednej plochej streche stavalo pár mužov
s deťmi snehuliaka nadživotnej veľkosti.
Odfotografoval som to. Celý môj tunajší
pobyt sa mi zdal nezmyselný. Pod ochranou vysunutej strechy sedela prastaro pôsobiaca žena a triedila akési ovocie. Jej
dom pôsobil úboho, schátralo a oblečenie
tej ženy bolo také žalostné, až mi jej prišlo
ľúto. Spomenul som si na kolegu, ktorý sa
zaoberal umeleckou výchovou domáceho
učiteľského zboru. Ten by pravdepodobne
vytiahol blok a ceruzku, aby zachytil celú
tú scenériu „priamo zo života“. Vo mne to
však vzbudilo myšlienku: Tak toto je to
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miesto, o ktorom som čítal pozývajúce
brožúry a o ktorom som počul toľko vzrušujúcich vecí? Takže do tohto od sveta
vzdialeného kúta prichádza vraj Matka Božia, aby svetu ukázala cestu, ktorá ho má
nasmerovať na dobrú budúcnosť. Striaslo
ma, lebo som bol slabo oblečený a netušil
som, že práve na základe týchto dojmov
som začal nanovo chápať Božie cesty
spásy.
Večer, keď som si od miestneho farára
vypýtal dovolenie a odobral som sa do
spovednice, zmizli moje pochybnosti
o zmysluplnosti tunajšieho môjho pobytu.
Mal som čo robiť po dlhom spovedaní, aby
som sa dostal ešte zavčasu do sakristie
a pripravil sa na omšovú slávnosť. O zážitku počúvania spovedí v Medžugorí ešte
porozprávam, práve tak ako o prvom krátkom rozhovore s jednou vizionárkou po
koncelebrovaní večernej omše. Obidva
mali mať dodatočný účinok, ale to som
v ten večer ešte nevedel. Na druhý deň
som navštívil skupinu, ku ktorej som patril.
Bývala v najbližšie ležiacej osade Bijakoviči na úpätí takzvaného Vrchu zjavenia,
ktorá bola aj bydliskom šiestich mladých
vizionárov. Tu sa upevnil môj dojem z chudoby a nenáročnosti za veľmi tvrdých životných podmienok v kamenistej a neveľmi úrodnej oblasti. Napadlo mi porovnanie
so skromnosťou a chatrnosťou pôdy vo
Svätej zemi. Táto myšlienka ma zaviedla
opäť o krok bližšie k poznaniu, ktoré na
mňa ešte čakalo. Bola to vonkajšia podobnosť medzi niekdajším životným priestorom Máriinho domova a tunajšou krajinou,
kde sa Mária denne zjavuje mladým ľuďom.
Večer toho dňa som bol prítomný pri takomto zjavení. Viedol k tomu celý rad podivuhodných okolností. „Prihodilo sa“, že

Nová kniha
som mohol byť pritom: jednoducho mi to
„pripadlo“. Hlboko v noci som potom sedel
na okraji postele a spísal som, čo sa mi
prihodilo v bočnej kaplnke kostola, kde sa
vizionári stretli s Matkou Božou. Chcel
som tak zabrániť tomu, aby tento zážitok
neskôr vybledol na obyčajnú spomienku,
ba možno by sa mi priam ako nostalgický
pohľad do minulosti zastrel alebo celkom
zničil. Dnes si myslím, že táto obava bola
zbytočná. Jednako sa veľmi teším týmto
mojim záznamom z onej noci a tu ich opakujem zabalené do rámcového opisu, ako
som ich po prvý raz zverejnil v miestnom
farskom časopise v mojom vtedajšom pôsobisku Kirchberg am Wechsel v Dolnom
Rakúsku.
„Vo štvrtok 3. januára 1985 popoludní
som po nemecky spovedal vo farskom
kostole. Ako každý večer bol kostol už
o 17. hodine do posledného miestečka
preplnený. Ľudia sa modlili radostný a bolestný ruženec. Krátko pred trištvrte na
šesť prestali prúdiť ľudia na spoveď. O tomto čase sa stretávali vizionári v bočnej kaplnke farského kostola. Ako kňazovi mi
umožnili prístup do tej malej kaplnky, ktorú
celkom zaplnili ľudia rôznych národností.
Iba pred oltárom pri stene bolo voľné miesto pre vizionárov. Kľakol som si, aby som
nikomu nezacláňal. Akýsi páter voviedol
mladých vizionárov do kaplnky. Dvaja
z tých už dlho čakajúcich ešte museli svoje miesta uvoľniť a postavili sa predo mňa
tak, že mi ostal iba úzky priezor nato, aby
som pomedzi nich dačo videl. S vizionármi
sme sa v kaplnke modlili, každý vo svojej
reči. Zrazu tí piati mladí ľudia zmĺkli a kľakli si. Vicka, najstaršia z nich, kľačala tak,
že som mohol vidieť jej tvár vzdialenú
dva kroky od mojich očí. Čo sa v nej
počas zjavenia odzrkadľovalo, môžem
iba nedostatočne opísať slovami. Nezabudnem na to po celý svoj život.
Bolo to veľmi pozorné načúvanie, bol
to výraz plnej a krajnej odovzdanosti, príklon celou bytosťou. Zrazu ako keby jej po tvári prebehlo
radostné prekvapenie. Pery tvo-

rili nepočuteľné slová, v kaplnke bolo úplné ticho, iba z kostola k nám prenikali odpovede loretánskych litánií. Nedokázal
som odvrátiť oči od Vicky, nikdy predtým
som nevidel v žiadnej tvári toľko krásy, a to
u človeka, ktorého by som si medzi ostatnými vôbec nevšimol. Bolo mi, ani čoby
som v tejto tvári ako v zrkadle zachytil niečo z krásy, ktorej na tomto svete niet.“
Od tohto zážitku vôbec nepochybujem,
že tí vizionári skutočne stretávajú Matku
Božiu, ktorá je naozaj prítomná v Medžugorí. Ale s týmto presvedčením som zároveň dostal do daru ešte jedno poznanie:
pochopil som oveľa hlbšiu paralelu medzi
Svätou zemou a Medžugorím, než predstavuje iba zemepisná odľahlosť alebo
biedne životné pomery. Cez Máriu vstúpil
Ježiš do nášho sveta, tu i tam. To je poriadok spásy, pre všetky časy platný Boží
plán. Tak to bolo v Nazarete a iba tak to
môže byť v Medžugorí. Niet inej cesty
k spáse než cez Ježiša. On sám to vraví:
„Ja som Cesta.“ Keď je Mária tu, tak preto,
aby nám túto cestu priblížila, aby nám priviedla Ježiša. Keď som spoznal medžugorské posolstvá, už ma neprekvapovalo
vidieť radostné posolstvo evanjelia
nanovo, vyslovené primerane našej dobe
a znovu ho nachádzať so všetkými jeho
výzvami a prísľubmi.
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. augusta 2010 – „Drahé deti! S veľkou radosťou aj dnes vás chcem znovu pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech sa vám tento čas stane
časom osobnej modlitby. Počas dňa si nájdite miesto, kde sa budete sústredene
s radosťou modliť. Ľúbim vás a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2010 – „Drahé deti! Dnes som s vami a všetkých vás
žehnám svojím materinským požehnaním pokoja a nabádam vás, aby ste ešte
väčšmi prežívali svoj život viery, pretože ste ešte slabí a nie ste pokorní. Povzbudzujem vás, milé deti, aby ste menej rozprávali a viac pracovali na svojom
osobnom obrátení, aby vaše svedectvo prinášalo plody. Nech sa váš život stane
ustavičnou modlitbou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2010 – „Drahé deti! Tento čas nech sa vám stane časom modlitby. Moje pozvanie, milé deti, túži byť pre vás pozvaním, aby ste sa rozhodli
nasledovať cestu obrátenia, za to sa modlite a žiadajte príhovor všetkých svätých. Nech vám oni budú príkladom a povzbudením i radosťou pre večný život.
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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„Medžugorie je svetové centrum, stredisko
modlitby a pokoja“

Biskup Hilarius Datus Lega, biskup diecézy Manokwari-Sorong v Západnej Papue (Indonézia), navštívil po prvýkrát Medžugorie. O Medžugorí počul už od počiatkov zjavení v roku 1981.
„Medžugorie je svetové centrum, stredisko modlitby a pokoja!“ povedal biskup Hilarius a doplnil: „Ľudia sem prichádzajú, pretože sa tu skutočne zjavuje Matka Božia. Je to miesto odpočinku, obnovy, začiatok nového života. Medžugorie predstavuje pre mnohých ľudí ústredné miesto, ku ktorému majú osobný vzťah. To je Božie dielo, ktoré uskutočňuje Pán cez Matku Máriu
a vizionárov. Všetko, čo pozorujem, sa mi veľmi páči. Boh je neustále činný, či to už vidíme
alebo nie. Božie posolstvo sa musí ohlasovať ponad vrchy a údolia, všade,“ povedal na záver
biskup Hilarius. (www.medjugorje.hr)
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 prevodom 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, Máchova 438, 380 01 Dačice.
Publikácie MCM Bratislava sú nepredajné a náklady na výrobu sa kryjú z vašich dobrovoľných príspevkov!
Telefón: +421-905 254 742
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„Povzbudzujem vás, milé deti, aby ste menej rozprávali a viac pracovali
na svojom osobnom obrátení, aby vaše svedectvo prinášalo plody. Nech
sa váš život stane ustavičnou modlitbou.“
(z posolstva z 25. septembra 2010)

