MEDJUGORJE –

MODLITBA

V Medžugorí sa rozpráva rečou modlitby
„Modlite sa za pokoj, aby vo svete každý človek pocítil lásku k pokoju. Len keď
duša nájde pokoj v Bohu, cíti sa spokojne a láska začne prúdiť do sveta.“
To sú slová z posolstva Matky Božej z 25. septembra 2002. Svet sa znovu nachádza na pokraji vojnového konfliktu a v tomto čase nás Matka Božia neustále vyzýva k modlitbe za pokoj. Prišla do Medžugoria ako Kráľovná pokoja. Chce prísť
do našich sŕdc ako Kráľovná pokoja. Má len jedinú podmienku: modlite sa!
Zdá sa, že technologický vývoj dospel do štádia, že je už skoro všetko možné.
Vrátane samozničenia. Riešenie, ktoré prináša trvalý pokoj, ponúka Matka Božia. Nie sú to politické nástroje ani rinčanie zbraní. Je to posolstvo pokoja, ktoré
musí zasiahnuť každé ľudské srdce. Kto neprijíma ponuku nebies, tomu ostáva
len ponuka sveta. Tá sa zakladá na materiálnych hodnotách a násilím vnútených riešeniach. Dejiny nám opakujú, že táto cesta nikdy neviedla k trvalému
pokoju.
Preto práve teraz Matka Božia tak nástojčivo opakuje svoju výzvu k modlitbe
za pokoj. Pokoj do sveta sa môže rozšíriť len zo srdca, ktoré našlo skutočný pokoj
v Bohu. Potom zakúša pokoj a šíri ho do svojho okolia. Ak nie je pokoj v našich
rodinách a v našom okolí, treba si položiť otázku, či sme skutočnými tvorcami
pokoja. Matka Božia prichádza ako skutočná matka k svojim deťom, keď to najviac potrebujú. Prináša rady a usmernenia, ako nadobudnúť vnútornú rovnováhu, optimizmus do života a pokoj duše. Svet môže byť šťastnejší a lepší aj
naším pričinením. Stačí, keď budeme pozorne načúvať slovám, ktoré prichádzajú z nebies, a budeme ich prenášať do svojho každodenného života.
Biskup Jean Vincent Ondo z Gabunu bol nadšený, keď videl kresťanov prichádzať do Medžugoria zo všetkých strán a hovoriť tou istou rečou – rečou modlitby. Aj túto reč sa však treba naučiť. Len touto rečou sa môžeme rozprávať s Matkou Božou a s Bohom. Je to reč duše a srdca. Reč lásky a dôvery. A každú reč sa
naučíme len tak, keď ju usilovne precvičujeme. O modlitbe to platí tak isto.
Skúsme rozprávať rečou Medžugoria – modlitbou – aj v našom každodennom
živote. Písmo nám ponúka príklad takejto modlitby v každodennom živote, keď
sa zástupy pýtali Ježiša: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje
šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so
svojím žoldom!“ (Lk 3, 10 - 14).
Prežívajme posolstvá a naučme sa rozprávať medžugorským jazykom – modlitbou.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s biskupom Jeanom Vincentom Ondom z Gabunu v MedÏugorí
(z „Glasu mira“, september 2002)

Matka BoÏia nám
adresuje v˘zvu

Poãas Festivalu mládeÏe 2002
bol Jean Vincent Ondo, biskup diecézy Oyem v Gabune,
na súkromnej pútnickej náv‰teve s priateºmi v MedÏugorí.
Pri‰iel sem uÏ aj v ãase, keì
bol kÀazom, a to vÏdy s nejakou rodinou alebo priateºmi.
Cieº je vÏdy duchovn˘: modliÈ
sa a ÏiÈ, ako hovorí Matka BoÏia. Táto náv‰teva bola prvá
od jeho vysviacky za biskupa
a povaÏuje ju za práve takú
dôleÏitú ako tie predchádzajúce.
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Ako preÏívate v‰etko to, ão sa
tu v MedÏugorí deje, vrátane zjavení Matky BoÏej?
Pri‰iel som do MedÏugoria na súkromnú náv‰tevu, ako kresÈan. To,
ão sa tu deje, deje sa aj v na‰ich
diecézach: ruÏenec, poklona, modlitba. Obzvlá‰È krásne je, Ïe sem prichádza veºk˘ poãet ºudí. V porovnaní
s t˘m mávame v na‰ich diecézach
men‰ie zhromaÏdenia.
O zjaveniach a o prítomnosti Matky
BoÏej – iba po pár dÀoch pobytu
v MedÏugorí – je veºmi ÈaÏké podaÈ
jasn˘ osobn˘ názor. Nepoznám v‰et-

Nádej
dzaÈ zo v‰etk˘ch strán a hovoriÈ tou
istou reãou – reãou modlitby.
Vraveli ste, Ïe e‰te nemôÏete
presne povedaÈ, ão sa tu deje.
Zostávate otvoren˘ pre podnety
Ducha Svätého. Myslíte si, Ïe je
na‰a Cirkev otvorená pre v˘zvy,
ktoré nám Boh s láskou ponúka?
Duch Svät˘ prevy‰uje v‰etko. Sme
ºudia a máme iba obmedzené poznanie. ËaÏko odpovedaÈ na túto otázku.
Ako by sme hovorili o ãlovekovi, ktor˘ chce vyprázdniÈ more a preliaÈ ho
do malej nádoby.

ky detaily potrebné na posúdenie veci. Av‰ak môÏem povedaÈ, Ïe sa tu
naozaj ãosi deje. Mal som tú milosÈ
stretnúÈ sa s vizionárkou Máriou
a byÈ prítomn˘ pri jej modlitbe. Deje
sa nieão, ão presahuje moje chápanie. Analytick˘ rozum by rád v‰etko
vysvetlil, no ja si myslím, Ïe v‰etko,
ão sa tu deje, moÏno iba obdivovaÈ.
Matka BoÏia nám adresuje v˘zvu.
T˘m, ão pochybujú, moÏno poskytne
ãasom trochu viac svetla. Ná‰ príchod je zameran˘ na Ïivot viery, a nie
na hºadanie mimoriadností. Som nad‰en˘, keì vidím kresÈanov prichá-

Tu v MedÏugorí badaÈ kresÈanské spolunaÏívanie v láske. V dne‰nom svete sme svedkami, Ïe
mnohé krajiny sú ukrátené. Myslíte si, Ïe svet potrebuje viac Kristovho ducha, aby kaÏdému ãloveku priznal plnú dôstojnosÈ BoÏieho dieÈaÈa?
Vidíme, Ïe jestvujú veºké rozdiely.
Cirkev má tú prednosÈ, Ïe hovorí ináã
ako politici. Keì si uvedomujeme, Ïe
patríme k tejto veºkej rodine, nemôÏeme ostaÈ ºahostajní. Treba byÈ
otvoren˘ a kontaktovaÈ sa s ostatn˘mi, lebo od t˘ch, ão sú hmotne chudobní, sa môÏeme veºa priuãiÈ. Kto
nemá nijaké hmotné bohatstvo, môÏe
prispieÈ svojimi morálnymi hodnotami, ktoré rozvíja: to je bohatstvo rodiny, lásky a solidarity.
Excelencia, aké je va‰e stanovisko k moÏnosti zjavení Matky
BoÏej?
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Nádej
Pre svet to nie je prvá takáto skúsenosÈ. Zjavenia boli vo Fatime a v Lurdoch. Teraz sa hovorí o MedÏugorí.
Ak boli takéto zjavenia v minulosti,
môÏu byÈ aj v prítomnosti a budúcnosti.
My nepoznáme va‰u diecézu.
Povedzte nám nieão o Ïivote Cirkvi vo va‰ej krajine a vo va‰ej diecéze.
Predt˘m sme hovorili o chudobe
a bohatstve. Moja diecéza je vo
v˘chodnom Gabune. Obyvatelia Ïijú
z poºnohospodárstva. âasto im hovorievam, Ïe najdôleÏitej‰ím bohatstvom nie je bohatstvo hmotné a peÀaÏné, ale bohatstvo ºudské. Prvorad˘m bohatstvom je sám ãlovek.
Dnes môÏem byÈ vìaãn˘ za to, Ïe
mám v tejto diecéze dosÈ ºudí. Sú to
ºudia, ktorí veria, modlia sa, chcú sa
uãiÈ, aby boli ão najlep‰í. V tejto
diecéze prakticky v‰etci veria a vieru
skutoãne praktizujú. V Cirkvi je dnes
moderné hovoriÈ: „Verím, ale neÏijem
z viery.“ Ja mám ‰Èastie. V diecéze
mám asi 20 kÀazov a 25 seminaristov. Mám veºkú nádej do budúcnosti!
Nakoºko je vo va‰ej diecéze známe MedÏugorie a zjavenia Matky
BoÏej?
Malá delegácia z Gabunu, s ktorou
som sem pri‰iel, hovorí o MedÏugorí,
no nerobí nijakú propagandu. ªudia
o MedÏugorí vedia. Niekoºkí dostávajú pravidelne ãasopisy o MedÏugorí.
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âo by ste radi povedali pútnikom prichádzajúcim do MedÏugoria? âo by mali hºadaÈ vo svätyni Kráºovnej pokoja, Matky BoÏej?
Tu sa zjavuje Mária ako Kráºovná
pokoja. Sám Pán Boh vie, koºké srdcia nemajú pokoj. Ja túÏim po pokoji,
ktor˘ prichádza iba od Boha. Mal
som príleÏitosÈ stretnúÈ sa s mnoh˘mi pútnikmi. Cítil som, aké priepasti
sú v ich srdciach.
Pri‰li, aby sa zdôverili so svojím
trápením Márii v nádeji, Ïe nájdu vnútorn˘ pokoj. Verím, Ïe sem prichádzajú ºudia nie ako turisti, ale v nádeji, Ïe v Márii nájdu pokoj.
Poãas stretnutia mládeÏe ste
boli svedkom liturgick˘ch slávností tu v MedÏugorí. Pre mnoh˘ch je to duchovná obnova. Ako
ste zaÏili t˘chto mlad˘ch ºudí
túÏiacich po Kristovi?
Tu nevidno niã iné, neÏ môÏeme vidieÈ a zaÏiÈ v na‰ich diecézach.
No môÏem kon‰tatovaÈ, Ïe v na‰ich
farnostiach pociÈujú mladí veºkú vlaÏnosÈ. Keì prichádzajú na takéto
stretnutia, tak objavujú Ïivú, srdeãnú,
prebudenú Cirkev. Sú ‰Èastní a te‰ia
sa, Ïe môÏu byÈ spolu.
Myslím, Ïe sa treba usilovaÈ, aby
sa títo mladí ºudia, tieto deti, skutoãne brali váÏne. Nech tí, ão tu nieão
zaÏili, neberú tieto silné záÏitky povrchne, ale nech si zachovajú silnú
skúsenosÈ viery, ktorá im pomôÏe
naìalej rásÈ vo viere, keì zasa z MedÏugoria odcestujú.

Nádej
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Cesta je cieº
lete 2002 som sa pripojil k pe‰ej,
asi 150 km dlhej púti. Istého krásneho popoludnia sme sa vydali na
cestu v blízkosti chorvátskeho mesta
Sinj, priãom sme si príli‰ neuvedomovali, ão so sebou taká dlhá cesta priná‰a. Prv˘ch tridsaÈ kilometrov pre‰lo
pomerne r˘chlo, k˘m sa postupne nezaãali objavovaÈ telesné problémy takej pe‰ej púte. Boli sme malá skupina
– ‰tyria ºudia, kráãali sme po ceste vo
dne v noci, ãi svietilo slnko, ãi pr‰alo.
UÏ na druh˘ deÀ na nás doºahla silná
únava, zrazu mi bolo jasné, Ïe e‰te aj
obyãajná chôdza môÏe byÈ veºk˘m
problémom. Na chodidlách sa objavovali prvé pºuzgiere, ktoré po dlh‰ej
chôdzi praskali a pálili. Nohy boli z kro-

V

ka na krok ÈaÏ‰ie, kaÏd˘ krok si vyÏadoval sebazaprenie. Domnieval som
sa, Ïe som na tak˘ pochod telesne
dobre trénovan˘, no postupne som sa
presviedãal o inom. Heslo cesta je
cieº nadobudlo zrazu in˘ rozmer, ktor˘
som nikdy predt˘m nepoznal. KaÏd˘
krok na ceste sa stával rozjímaním,
r˘chlosÈ predbiehajúcich áut dostávala nov˘ rozmer. V˘raz hodina pochodu, deÀ pe‰ieho pochodu som zaãal
chápaÈ v inom svetle.
a obzore sme videli ráno ak˘si kopec, dostali sme sa k nemu veãer,
no cesta viedla stále ìalej smerom na
MedÏugorie a zdala sa nám e‰te veºmi
ìaleká... Boleli nás v‰etky svaly, keì

N

Pe‰ia púÈ do MedÏugoria
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sme zavãas rána zasa pokraãovali
v púti.
y‰lienky boli pri cieli, no telo bolo e‰te veºmi ìaleko od MedÏugoria.

M

elesná námaha pri takejto pe‰ej
púti doliehala na nás podobne ako
pri pôste. âlovek bolestne prichádza
na hranice svojich moÏností vydrÏaÈ.
A v takomto stave vidí ãlovek mnohé
veci v inom svetle. Aj hlbok˘ rozmer
MedÏugoria sa rozjasnil v novom svetle. Bol som uÏ sto ráz na tomto milostivom mieste, ale akosi som cítil, Ïe som
aÏ tentoraz prichádzal do MedÏugoria
správne. âlovek si uvedomuje celkom
jasne, Ïe jednoducho akási zvlá‰tna sila priÈahuje ºudí do MedÏugoria. Nie je
to idylická krajina v krasovej oblasti;
nie, nie je to dobré víno, ani to nie je
prívetivé správanie ºudí v MedÏugorí.
âosi iné priÈahuje ºudí zov‰adiaº sem

T

do MedÏugoria. Je to pocit blízkosti
Matky BoÏej, ktorá nás privádza k svojmu Synovi JeÏi‰ovi. Je to ovzdu‰ie domova pri milujúcej Matke. Je to skutoãn˘ návrat k poãiatkom ná‰ho bytia.
ri t˘chto namáhav˘ch telesn˘ch
krokoch som pociÈoval hlbok˘
zmysel náboÏenstva – (návratu). Cesta bola v t˘chto dÀoch v mnohom
ohºade integrujúcou ãasÈou samotného MedÏugoria. Tak ako v pôste to
bola v˘zva pre telo, ktoré je nádobou
du‰e a ducha.

P

tretej ráno sme na tretí deÀ pri‰li
do MedÏugoria. Obec bola osvetlená pouliãn˘mi lampami. Pri posledn˘ch sto metroch zmizla v‰etka únava
a vnútri zavládla neopísateºná radosÈ.
Pokºakli sme pri soche a kaÏd˘ jeden
z nás zotrval dlh‰í ãas v tichu...

O

Dr. Maximilian Domej
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MilosÈ
Dr. Tomislav Pervan, OFM

NOVÁ
KAPITOLA
SKUTKOV APO·TOLOV V SÚâASNOSTI
Závereãná veta z druhého diela svätého Luká‰a v Novom zákone znie:
„(Pavol) Ohlasoval BoÏie kráºovstvo
a uãil o Pánu JeÏi‰ovi Kristovi so v‰etkou odvahou a bez prekáÏky“ (Sk 28,
31).
Závereãné slová Skutkov apo‰tolov
sú teda slobodn˘m a otvoren˘m ohlasovaním JeÏi‰a Krista vo vtedaj‰ej
Rímskej rí‰i ako „Pána pánov“, ako jediného Krista popri ºudsky samozvan˘ch „kyrios“ a „pánoch“. UznaÈ JeÏi‰a Krista za Pána a Vládcu, za jediného Kyrios, znamenalo vtedy istú smrÈ
ukameÀovaním, v pú‰ti, pod ostrím
meãa alebo predhodením divej zveri.
Odi‰li násilní vládcovia ako Nero a jeho nástupcovia, zmizli prenasledovatelia, ktorí zabíjali prenasledovan˘ch
kresÈanov ako muãeníkov. Pisateº
Skutkov apo‰tolov vie o tom v‰etkom,
av‰ak svoje dielo pí‰e so zreteºom na
budúcnosÈ, ako svedectvo ãasu, v ktorom sa zistí, kto je Posledn˘, kto je Alfa a Omega. Pisateº Skutkov apo‰tolov si uvedomuje, Ïe apo‰tolské knieÏatá a apo‰toli uÏ nebudú. Vie o muãeníckej smrti Petra a Pavla v Ríme,
vie o závere ich Ïivota. Pomerne dlh˘
ãas boli v˘znamn˘mi ohnivkami pri
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ohlasovaní radostnej zvesti, boli takmer nenahraditeºní a bez nich by dnes
posolstvo evanjelia bolo urãite iné.
Av‰ak boli len ºudsk˘mi prvkami, hlinen˘mi nádobami, ktor˘mi si poslúÏil
JeÏi‰ Kristus, aby dosiahol aÏ po „okraj
zeme“, aÏ po „finis terrae“, aÏ po „koniec sveta“, ako sa e‰te aj dnes naz˘va v ·panielsku okolie Santiaga di
Compostella, z ktorého moÏno blúdiÈ
pohºadom ponad nedozern˘ Atlantik.
Preão to uvádzam v súvislosti s 21.
v˘roãím medÏugorsk˘ch zjavení? Práve pre skutoãnosÈ, Ïe na MedÏugorí
a medÏugorsk˘ch udalostiach moÏno
pozorovaÈ podobné okolnosti, o ak˘ch
ãítame v Luká‰ov˘ch Skutkoch apo‰tolov. Zo známeho prostredia obyãajného dedinského Ïivota v Hercegovine bolo v istom okamihu v júni 1981
vytrhnut˘ch zo svojho bezstarostného
obdobia dospievania alebo dokonca
z detstva päÈ mlad˘ch ºudí z dedinky
Bijakoviãi (Mária Pavloviãová, Ivanka
Ivankoviãová, Vicka Ivankoviãová, Miriana Dragiãeviãová, Ivan Dragiãeviã)
a desaÈroãn˘ chlapec Jakov âolo a proti svojej vôli boli vrhnutí do búrky protináboÏensk˘ch nálad komunistickej
politickej represívnej moci. Streda 24.
júna 1981 sa nezmazateºne vryla do
ich s⁄dc na cel˘ Ïivot a na veãnosÈ.
Títo mladí ºudia, ktorí nemali vzdelanie
vo viere, boli vychovávaní v tradiãnom
katolíckom ovzdu‰í, bez nejakej v˘chovy vo viere, ktorí sa zaoberali svojimi mal˘mi problémami, stretli sa na
vrchu za svojimi domami so skutoãn˘m nadzmyslov˘m zjavením, ktoré
sa im predstavilo ako „Gospa“, „Matka BoÏia“, a ktoré ich oslovilo v Biblii
nespoãetnekrát opakovan˘m: „Nebojte sa, milé deti!“ Stalo sa to práve na
sviatok sv. Jána Krstiteºa, ktor˘ je

spolu s JeÏi‰ovou Matkou v Novom
zákone príkladom, ako ãlovek prekonáva sám seba, a to umoÏÀuje, aby ho
niekto in˘ predbehol s vedomím, Ïe
len tak príde na svet poÏehnanie a úspech. Ján a Mária cel˘m svojím bytím
upozorÀujú na JeÏi‰a, sú v sluÏbe väã‰iemu, v sluÏbe samotnému Bohu.
Svojím Ïivotom jasne dokazujú, Ïe sa
nemá pozeraÈ na prst, ktor˘ na nieão
ukazuje, ale na smer a osobu, na ktorú
sa ukazuje, na ktorú smeruje prst.
Prv˘ prekvapujúci ‰ok sa najprv zmenil na strach a útek a neskôr na zvedavosÈ, na rodinné spoloãenstvo so zjavením Matky BoÏej a na hºadanie konkrétnych pokynov. Jedno z prv˘ch posolstiev bolo: „Pri‰la som, aby som
svetu oznámila, Ïe Boh jestvuje!“ Na tretí deÀ pri‰la s mal˘m JeÏi‰kom v náruãí, za Àou bolo vidno veºk˘ krvácajúci
kríÏ. Zaznel len v˘krik: „Pokoj, pokoj,
pokoj! Pokoj musí zavládnuÈ medzi ãlovekom a Bohom a medzi ºuìmi. Zmierte sa!“ Zjavenie nemohlo zostaÈ nepov‰imnuté. Po poãiatoãnej nedôvere
v samotnej dedine zaãali sa ponáhºaÈ
obyvatelia celého údolia od Brontja
smerom k Bijakoviãiam, k Vrchu zjavenia. Tisíce veriacich, zvedavcov a senzáciechtiv˘ch ºudí smerovalo k Bijakoviãiam, tisíce áut i‰lo k tejto dedinke.
Nastali represálie, policajné kontroly, uväznenie farára pátra Joza Zovku.
Bol odsúden˘ na tri roky väzenia, prokurátor Ïiadal trojnásobne vy‰‰í trest,
pretoÏe podkopával systém. Jeden a pol
roka strávil páter Jozo Zovko vo väzení. Vizionárov zastra‰ovali, vyhráÏali
sa im, av‰ak nevyºakali ich. Nezastra‰ili ani ºud, ktor˘ si nedal zakázaÈ, aby
nav‰tevoval MedÏugorie a Bijakoviãi.
Na 13 miestach boli stráÏne stanovi‰tia, ktoré kontrolovali vjazd a v˘jazd
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z MedÏugoria, nesmelo sa ísÈ na Vrch
zjavení, v˘stup na KriÏevac bol takmer
dva roky zakázan˘, aÏ do júna 1983.
Dokonca na Veºk˘ piatok, v deÀ, keì
celá farnosÈ chodieva na KriÏevac,
aby vykonala poboÏnosÈ kríÏovej cesty, poslali nás v roku 1983 naspäÈ
a nedovolili nám vystúpiÈ ku kríÏu. E‰te k tomu pripoãítajme, Ïe celá udalosÈ nemala oporu ani v cirkevn˘ch
predstaven˘ch. Po poãiatoãnej otvorenosti a verejnom vyhlásení miestneho biskupa pred zhromaÏden˘mi veriacimi v MedÏugorí – na sviatok sv.
Jakuba, patróna farnosti, a pri príleÏitosti udeºovania sv. birmovania – Ïe
„deti neklamú“, nastal obrat a potom
otvorené nepriateºstvo. Farár, ktor˘ zo
zaãiatku pochyboval, stal sa po dlh˘ch rozhovoroch a skúsenostiach
horliv˘m zástancom, a biskup, zo zaãiatku veºmi otvoren˘ a ochraÀujúci,
stal sa nepriateºom a tvrd˘m odporcom. Ani cirkevná ani rehoºná ani ‰tátna moc neuznávali zjavenia, skôr boli
v˘slovn˘mi nepriateºmi a prihovárali
sa za zlikvidovanie celého tohto diela.
Tieto prenasledovania sa v‰ak podobne ako v Skutkoch apo‰tolov stali
poÏehnaním pre celé dielo, ktoré Boh
zaãal. ZvesÈ o zjaveniach sa roz‰írila
ako poÏiar. ªudia boli hladní a smädní
po Bohu, spovednice boli preplnené,
generálne spovede boli ohromujúce.
To v‰etko spolu je veºk˘m dôkazom,
Ïe Boh v srdciach bdie, Ïe Boha nemoÏno potlaãiÈ, Ïe on si nárokuje svoje miesto. JeÏi‰ sa chcel staÈ Spasiteºom a Vykupiteºom. Chcel zaviesÈ
svoj ºud do zasºúbenej zeme – po 40
rokoch komunizmu a bezboÏnosti, po
40 rokoch putovania pú‰Èou – a darovaÈ mu Ïivot a slobodu. 40 rokov likvidovali v ºuìoch pojem „Boha“ a my‰12

lienky na Boha, av‰ak ukázalo sa, Ïe
v koneãnom dôsledku Boh, JeÏi‰ Kristus, preÏil v‰etk˘ch svojich prenasledovateºov a niãiteºov. A tak aj v MedÏugorí. Jeho stredobodom nie je Mária – ako sme uÏ povedali – ale JeÏi‰
Kristus. Mária hovorí ako v Novom
zákone len jednu vetu: „StaÀ sa“
a „Urobte v‰etko, ão vám povie.“ T˘m
sa vyãerpáva jej úloha ako Matky, ako
prorokyne, ako pomocnice a ako
v‰etky prívlastky, ktor˘mi ju vz˘vame
v litániách. Zostáva aÏ do konca len
jedno: verná sluÏobnica.
Mnohí si dnes kladú otázku: âo sa
deje s Cirkvou? âo sa deje v Cirkvi?
Preão v‰etko stagnuje? Preão je príli‰
málo nov˘ch duchovn˘ch povolaní?
Preão nie je obnova? Preão nevidno
nijak˘ úãinok na Ïivot Cirkvi napriek
mnoh˘m tlaãovinám, celému cirkevnému administratívnemu aparátu so
‰tábom miliónov zamestnancov, ktorí
Ïijú z cirkevn˘ch peÀazí a pre ktor˘ch
sa rozdeºujú cirkevné dane? Preão
nemáme duchovne Ïivú Cirkev? Preão je tak˘ rozvrat jej bytia na Západe?
Otázka sa musí obrátiÈ a poloÏiÈ takto:
âo sa nestalo v Cirkvi? – V Cirkvi nie
sú spovede, nie je sviatostn˘ Ïivot,
masovo sa pristupuje k prijímaniu,
nepouÏíva sa svätená voda ako voºakedy, ch˘ba úcta k Eucharistii, k pápeÏovi, k uãeniu Cirkvi. Ch˘ba adorácia, láska a vernosÈ, ktoré voºakedy
zdobili Cirkev. A preto ch˘bajú nad‰enci, povolania. MedÏugorie v‰ak toto v‰etko ponúka: aj spoveì aj Eucharistiu, aj poklonu, aj lásku k pápeÏovi, k Písmu, a preto vyrastajú
z úrodnej pôdy medÏugorsk˘ch udalostí aj duchovné povolania pre Cirkev.
MedÏugorie je zázrak od poãiatku,

MilosÈ
od svojho vzniku, svojho trvania
a perspektívy. Mnohí ho chceli zniãiÈ,
av‰ak nepodarilo sa im to. Proti MedÏugoriu povstali aj „Pontiovia Piláti“,
aj „Herodesovia“, aj rozliãné „veºrady“, komisie, spisovatelia a nepriatelia, av‰ak niã nezmohli. A keì si
jednotlivci mysleli, Ïe ho pochovali,
znovu povstalo. MoÏno odstrániÈ z MedÏugoria v‰etk˘ch protagonistov, pátra
Tomislava Vla‰iãa, pátra Joza Zovku, pátra Slavka Barbariãa a tak
ìalej..., av‰ak
podstata Ïije
ìalej, pretoÏe
nezávisí od jednotlivcov. Oni
neboli ani iniciátormi, ani reÏisérmi, ani novátormi. Títo
v‰etci jednotlivo boli iba nevyhnutn˘mi ãlánkami, prichádzajú a odchádzajú, zomierajú alebo ich odvolávajú, av‰ak toto dielo e‰te mocnej‰ie
skrá‰ºuje Matka BoÏia.
Preto môÏeme oprávnene povedaÈ,
Ïe v MedÏugorí na konci druhého kresÈanského tisícroãia a na zaãiatku tretieho sa uskutoãÀuje nová kapitola
Skutkov apo‰tolov. A sme presvedãení, Ïe napriek v‰etk˘m nepriateºsk˘m
silám má urãite budúcnosÈ, pretoÏe
sa hlboko vrylo do Ïivota Cirkvi. A Cirkev je spoloãenstvo veriacich, ktoré
spravuje JeÏi‰ Kristus a jeho Duch,

je pokrstené v mene Najsv. Trojice
a ktoré sa pokú‰a ÏiÈ z tajomstva
svojho krstu. PretoÏe svedkami JeÏi‰a
Krista sa stávame – ako nám to dosvedãujú Skutky apo‰tolov – prostredníctvom obrátenia, viery, krstu, aby sa
nám odpustili hriechy a potom sme
mohli prijaÈ dar – Ducha Svätého. To

sa v MedÏugorí od poãiatku stáva
denne. A preto má budúcnosÈ, ktorá
je v znamení JeÏi‰a Krista. Vo svojich
najdôleÏitej‰ích základn˘ch smeroch
nesie jasn˘ BoÏí rukopis, list, ktor˘
v súãasnosti napísal samotn˘ Kristus,
v ktorom sa skláÀa k ºuìom pripraven˘m obetovaÈ zaÀho svoj Ïivot. A my
v‰etci, ktorí pí‰eme to alebo ono písmeno, sme „spolupracovníkmi pravdy“ (3 Jn 8) a vná‰ame do tejto kapitoly ná‰ skromn˘ príspevok k BoÏiemu dielu.
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