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Kajajte sa,
milé deti,
otvorte sa
Bohu a jeho
plánu pre
každého
z vás.
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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 18. marca 2009 v Medžugorí

MEDJUGORJE –

LÁSKA

Otvorme svoje srdcia Božiemu
svetlu!
„V tomto jarnom čase, keď sa všetko prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj
vy svoje duše modlitbou, aby ste boli pripravení prijať svetlo zmŕtvychvstalého
Ježiša.“
Týmito slovami nás v posolstve z 25. marca 2009 pozýva naša nebeská Matka, aby
sme sa otvorili Bohu. Ako sa jarné kvety otvárajú hrejivým slnečným lúčom, tak sa má
aj naša duša otvoriť pre Božie svetlo.
Prečo sa tak často opakuje výzva na zobudenie našej duše? Odpoveď nie je až taká
ťažká. Stačí sa len porozhliadať okolo seba. Hlas kazateľov, ktorí vyzývajú na pokánie, zaniká v hluku svetských starostí. Prostredníctvom väčšiny televíznych a rozhlasových staníc k nám prichádzajú neustále poplašné správy – tu je akási svinská chrípka, tam zasa šarapatí neznámy zlodej a vrah a za všetko môže hospodárska kríza.
Len treba byť stále v strehu, v napätí a hlavne pestovať atmosféru strachu. V tomto hluku však zaniká hlas svedomia, lebo ten počuť len v tichosti. Alfons Sarrach spomína sv.
Augustína, ktorý pred 1600 rokmi mohol povedať, že aj pohania majú vnútorný kompas, ktorý im pomáha rozoznať dobro od zla. Moderná doba sa pokúša aj u ľudí, ktorí
sa nazývajú kresťanmi, umlčať hlas svedomia. Dobro sa zosmiešňuje, je nemoderné.
Viera vo večný život je nepopulárna. Na kňazoch sa hľadajú len chyby a čo najhlasnejšie sa o nich diskutuje a omieľa v médiách. Škoda, že sa nedostane toľko priestoru 99%
kňazov, ktorí si poctivo plnia svoje každodenné povinnosti. Ale to nie je senzácia, to
nevyvoláva ohromenie, šok a nezvyšuje percento sledovanosti komerčných televízií.
Keď už nie je žiadne svedomie, vyznie každé ohlasovanie evanjelia naprázdno. Naozaj je najraﬁnovanejšia diabolská manipulácia, keď médiá určujú, čo je dobro a čo
zlo.
Kresťan však nestráca nádej, lebo kto verí v Krista, ten premohol svet. Preto ani Matku Božiu neunavuje stále opakovať: otvorte svoje srdcia, modlite sa, zamilujte si večný život.
Matka Božia nám už dvadsaťosem rokov trpezlivo vysvetľuje, čo máme robiť, aby
sa nám otvorili oči. Je to nepochopiteľný dar, za ktorý budeme jej a jej Synovi ďakovať
po celú večnosť. Skúsme pochopiť jej slová a nasledovať pozvanie z posolstva z januára 2009: „Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je vám modlitba ako semiačko, ktoré
dávate do môjho srdca, a ktoré odovzdám za vás môjmu Synovi Ježišovi za spásu vašich duší. Želám si, milé deti, aby sa každý z vás zaľúbil do večného života, ktorý je
vaša budúcnosť, a aby vám všetky pozemské veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu
Stvoriteľovi. Som s vami tak dlho, pretože ste na nesprávnej ceste. Len s mojou pomocou, milé deti, otvoríte oči.“
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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PRE PÚTNIKOV
ROZHOVOR S FARÁROM
PÁTROM PETAROM VLAŠIČOM
19. MARCA 2009 V MEDŽUGORÍ

Pán farár, teším sa, že ste si
dnes v deň veľkého sviatku sv.
Jozefa našli čas, aby ste sa
s nami stretli. Môžete nám povedať, aká je aktuálna situácia
v Medžugorí?
Dnes na slávnosť sv. Jozefa je v Medžugorí veľmi veľa pútnikov. Jedným
z dôvodov je to, že teraz po zime znova
začínajú prichádzať pútnici. Navyše mala
Mirjana 18. marca svoje každoročné zjavenie. Pri tejto príležitosti vždy prichádzajú mnohí pútnici z Talianska. Okrem
talianskych pútnikov bolo tu veľa ľudí aj
z Nemecka, Anglicka a Írska. Pre nás,
ktorí tu vo svätyni pôsobíme, začína teda
sezóna, na ktorú sme sa všetci pripravovali. Radi očakávame pútnikov. Od Kvetnej nedele prúd pútnikov do Medžugoria

stále vzrastá. Ako každý rok, všetci prítomní sa zapájajú do programu, pričom
je v kostole čoraz menej miesta. No
chvála Bohu sa teraz už stále otepľuje,
takže sa nemusíme tisnúť v kostole, lebo
mnohé slávnosti sa konajú vonku.
Majú všetci bratia, ktorí sú už
tu, povolenie od svojich biskupov, aby tu mohli vykonávať
pastoráciu?
Všetci, ktorí pracujú vo farnosti, majú
povolenie príslušného ordinariátu, že tu
smú vykonávať pastoračnú prácu. Pritom vďačíme nášmu provinciálovi, bývalému farárovi Dr. Ivanovi Sesarovi
ako cirkevnému právnikovi, že tu vo farnosti všetko tak funguje, ako treba.

SME STÁLE PRIPRAVENÍ

Máme pozakladané dokumenty a usporiadané vzťahy s príslušným ordinariátom a naším provinčným domom, ktorý
dodržiava všetky predpisy, aj príkazy
diecézy. Všetci sme tu s povolením,
takže môžeme svoju pastoračnú prácu,
ako aj službu pútnikom nerušene vykonávať podľa cirkevnoprávnych, dogmatických a morálnych predpisov. Osobne
sa teda neobávame nijakých problémov.
To vidia aj mnohí cirkevní hodnostári,
ktorí nás tu navštevujú po celý rok. Oni
ďalej rozprávajú o tom v cirkevných kruhoch, že sa tu v medžugorskej svätyni
nedeje nič, čo by protirečilo cirkevným
predpisom. Najmä pokiaľ ide o sviatosti, deje sa všetko úplne korektne. Aj
mostarský biskup k nám pravidelne pri-

chádza a udeľuje našim birmovancom
sviatosť birmovania.
Včera ste boli v Humci na duchovnej obnove, ktorú viedol
sarajevský kardinál Vinko Puljič. Kto sa jej zúčastnil?
Bratia z našej provincie sa včera zišli
vo veľkom počte v Humci na jednodňovú duchovnú obnovu. Z našej farnosti
sa zúčastnili siedmi bratia. Sarajevský
kardinál mal zaujímavú prednášku na
tému „Božie slovo – Sväté písmo“. Nedávno bol na synode v Ríme, ktorá sa
zaoberala touto témou. Pritom sa konštatovalo, že Sväté písmo sa veľmi
málo číta. Nie je tomu tak len čo sa
týka nášho chorvátskeho ľudu, ale je to

všeobecne tak aj u všetkých ostatných
národov.
Na Sväté písmo ako na prameň
nášho života sa jednoducho zabúda.
O tom nám kardinál rozprával, ale prišiel aj ako brat a cítil sa u nás dobre.
Bol nadšený, že na tento deň duchovnej obnovy prišlo 80 bratov. Keďže vedel, že je školský rok a mnohí kňazi
musia v školách vyučovať náboženstvo,
bol veľmi prekvapený touto veľkou
účasťou.
Včera mala Mirjana zjavenie
tu v Medžugorí. Takže Matka
Božia sa zjavuje vizionárom ešte stále, jednému raz do roka,
iným denne...
Tešíme sa, že nás naša Matka ešte
stále navštevuje a odovzdáva nám posolstvá. To je to, čím sa úplne odlišujeme od ostatných svätých miest, lebo
Matka Božia je ešte stále s nami. Z toho
živého stretnutia vizionárov s Matkou
Božou vzniká celkom iná atmosféra.
Všetci si uvedomujeme, že je to veľká
milosť a každý jeden z nás musí využiť
tento čas. Dôležité je najmä, že sa tu
dejú rozličné uzdravenia, tak telesné ako
i duševné. Takisto je dôležité pochopiť,
že existuje aj iný život a že sa na tento
druhý život musíme pripravovať už teraz.
Veď Matka Božia prišla aj preto, aby nás
upozornila, že nemáme kráčať po bludných cestách tohto sveta, ale cestou jej
Syna Ježiša Krista, ktorý je naším jediným záchrancom. Ustavične nás vyzýva,
aby sme pochopili, že existuje iný, nový
život, pre ktorý sa oplatí obetovať, aby
sme tento nový život dosiahli.
Mirjana mala tohto roku zjavenie von-

ku pri „Modrom kríži“ na úpätí Vrchu zjavenia. Začali sme sa vracať k prameňom, ako to bývalo v prvých dňoch
v roku 1981. To je veľmi pekné. Medžugorské vrchy sú tu veľmi dôležité, tam sa
určite odohrávajú rozličným spôsobom
mnohé obrátenia. Matka Božia sama
prišla na Vrch zjavenia a spolu s vizionármi nás naň pozvala. Ten vrch je prameňom, pri ktorom sa všetko začalo.
Preto sa tiež radujem, že bolo s Mirjanou pri Modrom kríži zhromaždených
toľko pútnikov, aby tam mohli zažiť stretnutie s Matkou Božou. Nerobili nič iné,
iba sa modlili s Mirjanou a pripravovali
sa na príchod Matky Božej.
Prednedávnom ste tu mali seminár pre sprievodcov pútnikov, ktorý sa koná už mnohé
roky. Môžete nám stručne povedať, aký bol tento seminár?
Šestnásty medzinárodný seminár pre
vedúcich medžugorských skupín sa konal v Medžugorí od 1. 3. do 3. 3. 2009.
Témou stretnutia bolo: „Hovor, Pane, tvoj
sluha počúva“ (Sam 3, 9). Seminára sa
zúčastnilo vyše 150 účastníkov z rozličných krajín. Taký seminár je veľmi užitočný pre mnohých, ktorí navštívia Medžugorie, lebo sa dozvedia mnohé pokyny
a novosti, ktoré sú dôležité pre nadchádzajúcu sezónu. Na seminári prednášal
páter Petar Ljubičič, Miro Šego a páter
Ljubo Kurtovič. Na záver stretnutia sa
ako vždy konalo stretnutie s nami kňazmi, ktorí tu pastoračne pôsobíme.
Väčšina účastníkov sa vypytovala na
pátra Joza Zovka, preto som využil príležitosť, aby som všetkým vysvetlil, čo
sa deje.
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Môžete nám povedať, kde je
páter Jozo Zovko teraz?

JEHO

Najprv treba zdôrazniť, že by to s pátrom Zovkom a s jeho spôsobom práce
nebolo dobre skončilo. Všetky tie roky
zanechali na ňom svoje stopy. Všetci
vieme, ako celé hodiny hovoril k pútnikom a svedčil o Matke Božej a jej posolstvách. Keď vravím, že by sa to nebolo dobre skončilo, myslím v prvom
rade na jeho zdravie, ktoré stále slablo.
Aj páter Jozo sám uznal, že takto nemôže pokračovať. Pamätám sa, že
spolubratia radili aj pátrovi Slavkovi
Barbaričovi, aby sa utiahol. Nedokázal
to, a potom čoskoro zomrel. My spolubratia sme videli, že by nebolo dobré,
keby sa opakovalo to isté s pátrom Jozom a v pravý čas sme pátrovi Jozovi
radili, aby sa utiahol. Provinciál osobne
hovoril s pátrom Jozom a vysvetlil mu,
že ak chce ostať zdravý, má sa uvoľniť
z práce, ktorú mal doteraz. Páter Jozo
potom odcestoval ku generálovi do
Ríma a požiadal o rok dovolenky, čo
mu generál i provinciál poskytli.
Teraz sa páter Jozo Zovko zdržiava
v kláštore na ostrove Badija v Chorvátsku. Tento kláštor sa nachádza v dubrovníckej diecéze a jej biskup Želimir
Puljič odsúhlasil pobyt pátra Joza v jeho
diecéze. Páter Jozo zostáva naďalej
členom hercegovinskej františkánskej
provincie. Provinciálna rada o tom zverejnila toto: „Páter Jozo je v kláštore
v Badiji, nebol potrestaný ani zo strany
biskupa, ani generála rádu, ani provinciála, ale požiadal o rok dovolenky.“ To
páter Jozo Zovko podpísal a to je celá
pravda o jeho preložení do Badije.

„Zo zdravotných dôvodov a pre potrebu odpočinku a zotavenia, ako aj kvôli
začiatku stavebných prác pri obnove
františkánskeho kláštora na ostrove Badija vyžiadal som si od môjho provinciála dovolenie, aby som sa smel zdržovať
mimo provincie, čo mi aj vedenie františkánskeho rádu povolilo. Z tých istých
dôvodov som aj odriekol naplánované
programy prebiehajúceho roka. V nádeji,
že pochopíte moje potreby, vás všetkých
zdravím františkánskym pozdravom: Pokoj a dobro!“

VYSVETLENIE DOSLOVNE ZNIE:

Páter Jozo Zovko, dňa 20. 2. 2009

V týchto dňoch som počul, že
Rím poslal do Medžugoria svoju
komisiu. Môžete nám ako farár
niečo o tejto komisii povedať?
O čo tu ide?
Už dlhšie sa hovorí o komisii z Ríma,
s ktorou by sa mala začať práca o zjaveniach. Osobne nemám nijakú správu
alebo nejaké presné informácie z prvej
ruky – ani od biskupa, ani od provinciála alebo generála rádu z Ríma. My tu
v Medžugorí si plníme svoju prácu radi
a nikomu by sme nebránili, aby sem prišiel a tu pracoval. Práve naopak: ak sa
ohlási z niekto z Ríma, prijmeme ho
veľmi radi ako hosťa a všetko mu poukazujeme, čo sa tu deje. Z našej strany
sú teda dvere otvorené pre všetkých,
čo prichádzajú z Ríma.
(Rozhovor viedol vd)
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MEDŽUGORIE JE
PRÍPRAVOU NA VEČNÚ
VEĽKÚ NOC

Páter Maasburg, veľmi sa teším, že sa môžem stretnúť
s vami tu v Medžugorí. Čo vás
podnietilo k tejto púti?
Prišiel som so skupinou mladých ľudí
z celého Rakúska. Vyrazili sme z Viedne a cestovali sme v noci do Medžugoria, kde ostaneme do stredy Veľkého
týždňa.
10

Akým dojmom pôsobí na vás
Medžugorie? Kedy ste tu boli
naposledy?
Naposledy som tu bol na Nový rok
celkom sám, tak povediac súkromne.
No kedykoľvek alebo aj s kýmkoľvek
prídem, zažívam to isté: V Medžugorí
vo mne veľmi pôsobí pocit, že som objímaný. Objímaný materinskou láskou

Rozhovor s P. Dr. Leom Maasburgom
4. apríla 2009 v Medžugorí

Matky Božej a tento pocit zažívam aj
tentoraz veľmi intenzívne.
Kvetná nedeľa sa tu koná
veľmi slávnostne. Je tu aj veľa
Rakúšanov, medzi nimi veľa rodín. Prečo prichádzajú práve
mnohé rodiny na toto miesto?
Matka Božia nás volá a ľudia cítia to

priťahovanie alebo potrebu ísť do
Medžugoria. V Rakúsku sú teraz školské prázdniny, a tak sem rodičia môžu
pricestovať aj so svojimi deťmi. Počul
som, že len z priestoru nemecky hovoriacich národov prišlo 2000 pútnikov,
z toho asi 1800 z Rakúska. Je to asi
tým, že Rakúsko je zemepisne bližšie
než Nemecko. Duchovne považujem za
dôležitý bod prežiť Kvetnú nedeľu ako
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spytovanie svedomia. Vieme, že na
Kvetnú nedeľu ľudia prevolávali Ježišovi
na slávu, ale sotva o týždeň neskôr bol
ukrižovaný. A tak sa pýtame, ako je to
s našou stálosťou svedčiť o viere?

niečie telesné, psychické alebo duševné utrpenie. No môže sa týkať aj spoločenstva veriacich – myslím tým napríklad na cirkev v Rakúsku, ktorá
v súčasnosti veľmi trpí.

Matka Božia prichádza do
Medžugoria, aby sme sa priblížili k Ježišovi!
Mária nás vedie bližšie k svojmu Synovi, to však aj vždy znamená – bližšie
ku krížu! No približovať sa ku krížu
znamená aj prijímať utrpenie, ktoré
nám prináša náš život. To môže byť individuálne, ako

Áno, v súčasnosti v Rakúsku
mnohí vystupujú z Cirkvi. Aký
máte na to názor?
Najprv treba konštatovať,
že pokrste-

ný človek trvalo patrí ku Kristovmu Telu,
takže vystúpiť z Cirkvi nie je možné. Dá
sa teda vystúpiť z Cirkvi len ako z verejnoprávneho cirkevného spoločenstva.
Bolo by možné, že pokrstený človek odpadne a stane sa apostatom, no nazdávam sa, že pri týchto
vystúpeniach z Cirkvi
o toto nejde.
Myslím

si, že v mnohých ľuďoch je smútok
a sklamanie, že sa nenapĺňajú očakávania a nádeje, ktoré žijú v hĺbke srdca, totiž stretnúť Boha. Preto je Medžugorie veľmi veľkým darom, lebo tu
človek Máriiným prostredníctvom stretáva Boha. To je nádherné a my by sme
sa tu mali modliť za ľudí, ktorí nedostali, či zatiaľ ešte nedostali do daru radosť alebo milosť stretnúť sa s Ježišom.

Myslím si, že viera
ustupuje a materializmus
vzrastá. Myslíte si, že sa
to stáva globálnym problémom?
Ústup od viery sa v dejinách
vyskytoval častejšie. Viera je
ako morský príliv a odliv. Raz
napreduje, potom sa utiahne.
Prečo je to tak, to celkom
presne nevieme. Sme Božie
deti, žijeme pod jeho vedením. On nám aj darúva milosť
viery. On vie, prečo sú doby,
keď máme dojem, že je viera
intenzívnejšia alebo slabšia.
Teraz sa zdá, že viera ustupuje a my v tom vidíme veľké
nebezpečenstvo, totiž prázdnotu. Čo vkročí do tejto prázdnoty?
Svätý Otec hovorí, že je to
akási dezorientovanosť, o ktorej ešte nevieme, čo z nej povstane. Môže z toho vzniknúť
príklon k obnovenej viere tretieho tisícročia, ale môže
vzniknúť aj enormná ľudská
dráma, akú sme za ostatné
storočia niekoľkokrát prežili.
Preto je tak Medžugorie na
ostrí hrany. Musíme prosiť
a modliť sa, postiť sa a prinášať obety, aby Boh aktívne zasiahol do svetových udalostí.
On zaobchádza s nami ako
s partnermi: My môžeme skutočne svojimi modlitbami
ovplyvňovať svetové udalosti.
Preto Matka Božia stále opakuje: Modlite sa a postite sa.

Matka Božia hovorí, že žijeme
v milostivej dobe. Sú však mnohí, ktorí neveria v pravosť
Medžugoria a nevyužívajú tento
čas milosti.
Nesmieme ľudí posudzovať. Dostali
sme milosť ako dar a musíme robiť
všetko to, čo robiť môžeme. Pozerajme
sa na seba, a nie na druhých.
Čo nám ukazuje Ježiš najmä
na Veľkú noc?
Nesmieme podliehať ilúzii, že môžeme prejsť životom bez kríža. Niet ľudského života bez kríža. Ale kresťan vie,
prečo nesie kríž a vie sa s Pánovým
krížom zjednotiť, a stať sa tak mystickým telom spolu s Kristom.
Utrpenie kresťanov nie je nezmyselné, nezaniká v prázdnote. To je tá veľká
sila a tá veľká milosť, ktorú dostávame
ako dar. My vieme, prečo na tých pár rokov – ak sa vydarí, tak ich je 80 (biblický
citát) – berieme na seba tie trápenia.
Robíme to pre večnosť, aby sme si zachránili vlastný život a pritiahli ešte mnohých ľudí.
Prišli ste sem so skupinou
mladých ľudí. Čo hľadajú mladí
ľudia na tomto mieste: Sú
v Medžugorí po prvý raz?
Sú to mladí ľudia vo veku 20 – 30 rokov a polovica z nich v Medžugorí nikdy
predtým nebola. Už sme si vypočuli
takmer dvojhodinovú informatívnu prednášku sestry Terézie o udalostiach
v Medžugorí. Mohol som pritom sledovať ich sústredenú pozornosť. Mládež
počúvala, tie slová priam vpíjala. Teraz

budú tieto slová pôsobiť, hoci nevieme
ako. Ja však očakávam veľmi veľa milostí a verím, že niektoré z nich zažijeme.
Mládež často potrebuje ľudí,
ktorí by im pomáhali, ktorí sa
vyznajú v tomto svete.
Mnohí mladí ľudia sa potrebujú dnes
uzdraviť, aby sa vyliečili ich zranenia,
ktorých sa im dostalo v rodičovskom
dome. Potrebujú aj posilu, lebo žijú v odkresťančenej spoločnosti, a taký život
nie je ľahký. Verím, že oboje v Medžugorí nájdu. Spolieham sa na zázraky, ktoré
spôsobuje Matka Božia v ľudských srdciach. Mládež je tomu aj otvorená. Jeden mladý muž prišiel priamo z Londýna, z ﬁnančnej metropoly. Prichádza do
Medžugoria. Necestuje do Federálnej
banky v USA, avšak prichádza sem.
Prečo? Tu sa na nich pozerá Boh. Pociťujú, že si ich Boh cení, že ich miluje.
Stará sa o nich a dokonca k nim posiela
svoju Matku. Možno preto, aby im nahradil ich vlastnú matku, ak nijakú nemali. Alebo aby napravil narušený obraz
ženy, ktorý poničili médiá a reklama.
V každom prípade: Udeje sa tu veľmi
veľa uzdravení. Tento dojem ma teší.
Chceli by ste na záver nášho
rozhovoru povedať našim čitateľom ešte niečo konkrétne?
Dúfam, že Medžugorie je prípravou
na večnú Veľkú noc. Nielen na Kvetnú
nedeľu spievame „hosanna“, ale tým,
že sme pevní vo viere, „hosanna“ vyústi cez utrpenie do večnosti.
(Rozhovor viedol vd)
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Cítim,
ako sa dotýk
Mirjana, dnes je Kvetná nedezemi. Keď Matka Božia prichádza, všetľa. Od tvojho každoročného zjako skrásnie. Zrazu vnímame vôňu kvevenia 18. marca prešlo takmer
tov. Všetko je prívetivé a pred nami stojí
20 dní. Môžeš nám porozprávať
Matka Božia, ktorú vidím tak, ako teraz
o svojom stretnutí s Matkou Bovidím teba pred sebou. Je prekrásna,
žou?
nežná, pokojná a plná lásky.
Ale to, čo sa vám tu pokúšam opísať
Pri mojom každoročnom zjavení –
ľudskými
slovami, je veľmi nedokonaMatka Božia mi v roku 1982 sľúbila, že
lé v porovnaní
sa mi bude až
s tým, čo cído konca môjtim, keď som
ho života raz
POSOLSTVO Z 18. MARCA 2009
s Matkou Bodo roka zjavo„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úprimžou v nebi.
vať – bolo to
ne a dlho pozreli do svojich sŕdc. Čo v nich uvidíte?
Snažím sa vám
krásne
tak,
Kde je v nich môj Syn a túžba, aby ste ma k nemu
iba trochu vyako aj po iné
nasledovali? Deti moje, nech tento čas odriekania je
kresliť tú atprechádzajúčasom, keď sa sami seba opýtate: „Čo si osobne odo
mosféru.
ce roky. V ten
mňa môj Boh praje? Čo mám robiť?“ Modlite sa, postite sa a majte srdce plné milosrdenstva. Nedeň som vždy
zabúdajte na svojich pastierov. Modlite sa, aby sa neplná radosti,
Aký
bol
stratili, aby zostávali v mojom Synovi, aby takto boli
lebo viem, že
prí
chod
Matdobrými pastiermi pre svoje stádo.“
Matka Božia
ky Božej tenPanna Mária pozrela na všetkých prítomných a dopríde, ako sľútoraz?
dala: „Znovu vám chcem povedať: Keby ste vedeli,
bila.
Na svoje stretako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.
Povedala by
nutie s Matkou
Ďakujem.“
som, že niet
Božou pri kažveľkých rozdiedoročnom zjalov medzi kažvení sa osododennými stretnutiami s Matkou Bobitne pripravujem a snažím sa pritom
žou, ktoré som mávala predtým,
popremýšľať, aké to stretnutie bude.
a každoročným zjavením. Matka Božia
Tento čas prípravy trvá akoby celú
sa nemení, je vždy rovnaká. My vizionávečnosť plnú túžby a nedočkavosti,
ri si uvedomujeme, že sa pri tom stretáaby som mohla stretnúť Matku Božiu
vaní odohráva stretnutie neba so zečo najskôr. Keby ste vedeli, čo toto
mou. Nachádzame sa s Matkou Božou
stretnutie znamená, aká je krásna, asi
v nebi, no vy ste toho svedkami – vidíte
by ste aj vy boli plní nervozity. Navyše
nás pri zjaveniach – že sa to deje na
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ajú nebo a zem
viem, že zjavenie sa rýchlo pominie.
Pri všetkom uvažovaní a prípravách
dokáže mi pomôcť iba modlitba
a pôst. Už predtým než Matka Božia
príde, cítim, že je teraz tá chvíľa, lebo
vtedy vznikajú vo mne silné emócie.
Ani čoby som nemohla dýchať, akoby
mi chýbal vzduch, je to, ako keby som
mala explodovať. Takže príchod Matky Božej nie je niečo, čo by ma prekvapilo, čo sa udeje zrazu, ale tie
emócie mi ohlasujú tú chvíľu. Len čo
sa Matka Božia zjaví, zmení sa aj
nebo, nie je také ako predtým. Modrá
farba už nie je modrá ako moje oči. Je
to akási modrá farba, ale nejaká iná.
Dalo by sa povedať, že je to božská
farba, ktorá sa vlieva do zlatej farby.
Všetko, čo vidím a cítim, prichádza
s Matkou Božou – ona je stredobodom všetkého. Matka Božia je vždy
rovnaká, nosí biely závoj a sivé šaty.
To však nie je naša pozemská sivá
farba; iba ju s ňou porovnávam, lebo
sa jej najviac podobá. Mária má dlhé
čierne vlasy a modré oči, plné lásky,
starosti a pozornosti. Jedným slovom:
Jej oči vyžarujú krásu a kým na mňa
pozerá, želám si, aby sa to už nikdy
neskončilo. V tej chvíli si želám ostať
pri nej navždy a nikdy sa od nej neodlúčiť.
Dotkla si sa niekedy Matky
Božej alebo ona teba?

Mnohí pútnici sa ma už podobne vypytovali. Nikdy som sa Matky Božej nedotkla a ani ona sa nikdy nedotkla mňa.
Ani som nikdy necítila túžbu, žeby sa
ma dotkla a ani som nikdy na to nepomyslela. Kým sa na mňa pozerá svojimi
milujúcimi očami, mám dojem, akoby
ma láskala, bozkávala. Je to prekrásne
a v tej chvíli nič iné nepotrebujem. Som
matka ako mnohé ostatné matky. Ale
v tej chvíli, keď vidím Matku Božiu
a ona sa na mňa pozerá, neexistujú
pre mňa ľudia, ktorých najviac milujem,
ani moje deti, ani môj muž, ani môj
otec, ani moja matka. Jednoducho
všetko zmizne, nič už nie je dôležité.
Pri našom stretnutí je vo mne jediné
želanie, aby som sa už nemusela vrátiť
späť na zem a mohla ostať s Matkou
Božou naveky. To pre vás, ktorí tiež
máte deti, znie trošku čudne, no musím pripustiť, že stretnutie s Matkou
Božou je nad všetkým, čo máme na
tejto zemi.
Čo sa stane, keď Matka Božia
odchádza? Ako sa cítiš po zjavení?
Ihneď po zjavení, keď sa Matka Bo-

žia zasa vnorí do toho modra a do
slnka, z ktorých zavše prichádzala
s anjelmi alebo bez nich, vidím nebo
tak, ako som ho videla pred zjavením.
V tej chvíli mi je hneď jasné, že som
zasa na zemi, lebo nebo už nie je také
modré, aké bolo počas zjavenia. V tej
chvíli sa vo mne znovu zobudí prudká
túžba po Matke Božej, veď je už preč,
a ja sa vraciam do každodenného života. Inak vám to vysvetliť nedokážem. Začínam cítiť bolesť, ktorá nie je
ako ľudská bolesť, lež skôr túžba po
tom, čo bolo také krásne. Je to prosto
túžba po nebi, v ktorom som bola nesmierne šťastná.
Keď je po zjavení a posolstvo som
odovzdala, aby ho prečítali všetkým,
ktorí boli pri zjavení, utiahnem sa do
svojej izby, kde sa dve-tri hodiny modlím, aby mi Boh cez túto modlitbu pomohol pochopiť, čo sa stalo, a potom pokračovať v mojom každodennom živote.
Bez Božej pomoci by sme my vizionári
nedokázali normálne žiť, ani byť normálnymi ľuďmi. Boh nás mimoriadnym
spôsobom obdarúva, aby sme videli
zjavenia, aby sme ich prijali a s nimi
žili.

Mirjana, trvá pre teba stretnutie s Matkou Božou dlho alebo
krátko? Pre nás to bolo iba päť
minút; ako dlho si ty prežívala
toto stretnutie?
Pre mňa to trvalo oveľa dlhšie. Keď si
na to pomyslím, čo mi Matka Božia
všetko povedala a čo som sa jej ja pýtala, tak je nemožné, že by to trvalo iba
päť alebo šesť minút. Ona mi ako vždy
rozprávala o svojom živote, o tajomstvách a mnohom inom, takže tých päť
minút nebolo päť minút, lež oveľa, oveľa dlhšie. To je protiklad, ktorý neviem
ani lepšie ani iným spôsobom vysvetliť.
Toho roku boli zjavenia pri
„Modrom kríži“, trochu poniže
od toho miesta, na ktorom ste
Matku Božiu videli po prvý raz.
Rozpamätúvala si sa azda na
tie prvé dni?
Niekoľko dní pred zjavením a po ňom
som veľa premýšľala o tých prvých
dňoch. Ale pri očakávaní zjavenia myslím iba na to, kedy príde Matka Božia
a či bude naradovaná alebo smutná.
Bola som veľmi rada, že nás Matka Bo-

žia znovu pozvala na vrch k Modrému
krížu, kde sa nám zjavovala v tie prvé
dni. Dnes prežívame príchody Matky
Božej trochu inak. Nie sme už deti ako
vtedy, okrem toho už nemáme pochybnosti ani strach a už sa nebojíme toho,
o čom máme s Matkou Božou hovoriť.
Počas všetkých tých rokov sme sa stali
akoby jednou rodinou, ako Matka a jej
deti.
Keď spomínaš ten vrch, chcela by
som k tomu povedať, že je to vrch pôvodu, kde sa všetko začalo a okolo ktorého by sme sa mali vždy schádzať. Často som nad tým rozmýšľala, prečo si
Matka Božia vybrala práve ten vrch.
Vtedy tam neviedla ani len cesta, ktorou
by sa dalo ísť nahor. No pre mňa v tom
spočíva aj symbolika pre našu životnú
cestu: cez skaly a tŕnie do neba, k Bohu.
Skaly a tŕnie sú iba symboly, aby sme
vo svojom živote pochopili, že bez obety, bez tŕnia niet neba. Tŕnie nás pichá,
kráčame po skalách a na vrchu dosiahneme vrchol a cítime víťazstvo. Preto
budem vždy nasledovať to volanie, aby
som išla pre zjavenie na ten vrch, k tomu
pôvodu. Záleží mi na tom, aby sme sa
na tom vrchu zhromažďovali a tam čakali na Matku Božiu ako kedysi na za-

čiatku a som si istá, že si to želá aj Matka Božia.
Matka Božia dala isté posolstvo. Odvtedy prešlo trochu času a som si istý, že si o tom veľa premýšľala. Ako si prežívala
posolstvo Matky Božej?
Všetci by sme mali premýšľať o posolstve, ktoré mi pri tomto zjavení dala
Matka Božia. Spomenula, že nemáme
zabúdať na našich duchovných pastierov, že sa máme za nich modliť, aby
zostali v jej Synovi. To sú veľmi dôležité
slová. Nielen v tomto posolstve, ale aj
každého druhého v mesiaci zdôrazňuje dôležitosť modlitby za kňazov. Spomína to niekedy aj pri posolstvách, ktoré dáva každého 25. v mesiaci. Matka
Božia nás prosí, aby sme nekritizovali
našich kňazov, pastierov a neodsudzovali ich. Miesto toho sa máme za nich
modliť, lebo Boh bude súdiť tak ich,
ako aj nás.
Často som rozmýšľala nad tým, prečo Matka Božia spomína našich kňazov. Dávnejšie povedala, že to, čo začala vo Fatime, dokončí v Medžugorí,
že jej srdce zvíťazí. Práve medzi týmito dvoma obdobiami zjavení, medzi
fatimským a medžugorským časom
vidím most, ktorý je vytvorený z kňazov. A keď nás Matka Božia prosí
o modlitbu za kňazov, myslím si, že si
praje, aby sa kňazi prostredníctvom
našich modlitieb stali silnejšími, aby
sa tento most stal natoľko silný, žeby
sme všetci mohli po ňom prejsť a dôjsť
k jej víťazstvu. K tomuto jej víťazstvu
nemožno prísť bez spovede, bez sv.
omše a ostatných sviatostí, a na to
potrebujeme kňazov. Treba prestať
s ich posudzovaním a modliť sa za
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nich, aby zostali verní svojmu povolaniu. Matka Božia vraví, že kňazove
ruky požehnal jej Syn. Vraví: Žehnám
vás materinským požehnaním, avšak
požehnanie kňazov je väčšie, lebo
cez nich žehná môj Syn. Každý si
môže posolstvá sám vykladať a každý
ich prežíva svojím spôsobom, ale tento obraz mosta je môj výklad. Ako som
už povedala, vnímam kňazov ako
tých, ktorí ten most držia a nedopustia, aby sa zrútil, aby sme boli zachránení.
Zjavenia sa začali v roku 1981
a trvajú dodnes, zo začiatku
mali ľudia v sebe viac nadšenia
než teraz. Aj tebe sa to tak javí?
Prvé dni znamenali veľkú milosť pre
nás tu v Medžugorí. Ľudia boli hrdí na
to, že prišla Matka Božia práve k nim.
Dnes prežívame celkom iný obraz
Medžugoria. Veľa ľudí sa prisťahovalo
a sú aj takí, čo vôbec nevedia, či a kedy
sa nám vizionárom Matka Božia ešte
zjavuje. To mi je tiež jasné. A takisto nie
všetci, čo navštívia Medžugorie, prichádzajú kvôli zjaveniam. Mnohí sú tu zo
zvedavosti a vracajú sa domov, ani keby
nič neboli videli. Takých ľudí môžeme
nazývať turistami.
Tí, čo sú skutoční pútnici, boli akýmsi
spôsobom pozvaní samotnou Matkou
Božou. Nik sem neprichádza náhodou
a všetko, čo sa tu deje, nie je náhodné.
Všetko má svoj zmysel. Určite to neskôr
pochopíme.
Chcela by som spomenúť iba jeden
príklad, ktorý sa tu v Medžugorí odohral
len nedávno: Keď som rozprávala istej
talianskej skupine pútnikov, položila
som prítomným hneď na začiatku otáz-

ku: koľkí z nich sú v Medžugorí po prvý
raz. Zdvihli ruky a bolo ich vyše 80 percent. Keď som to videla, bola som veľmi
prekvapená a pýtala som sa sama seba,
ako je to po toľkých rokoch možné, že
sú toľkí v Medžugorí po prvý raz. Pre
mňa to znamená, že Matka Božia svoje
deti ustavične pozýva. Myslím si, že je
to jej želanie, aby prišlo do Medžugoria
toľko ľudí, koľko je len možné, aby mohli
pocítiť, že toto je čas, ktorý nám darúva,
čas veľkých milostí.
Mirjana, chcela by si nám na
záver nášho rozhovoru ešte niečo povedať?
Chcela by som všetkých pozdraviť
a povedať im, že Matka Božia je skutočne medzi nami vyše 27 rokov. To je dlhý
čas, čas veľkých milostí. Preto sa modlím za všetkých, aby pochopili, aké dôležité je pre celý svet volanie Matky Božej. Ona sa tak veľmi usiluje priviesť nás
k svojmu Synovi. Matka Božia sa nikdy
neunaví, preto by bolo pekné, keby sme
jej odpovedali tým, že prijmeme jej
program. Toto formulovala na začiatku
zjavení a je to veľmi jasné. Ukázala nám
hlavné smery a ešte stále nám dáva posolstvá, aby nás priviedla na pravú cestu. Miluje nás všetkých ako svoje vlastné deti, a preto nás pozýva slovami
„Drahé deti...“ To je materinské pozvanie. Neostávajme hluchí voči volaniu
svojej Matky!

(Rozhovor viedol vd)

Bruno Volpe sa rozprával s Mons. Giovannim Battistom
Pichierrim, biskupom z Trani v Apulii (Taliansko).
Excelencia, ako prežívate vzťah Cirkev – Medžugorie?
Opatrnosť Cirkvi považujem za účelnú a oprávnenú. Vizionári dosvedčujú tie zjavenia naďalej, takže treba počkať. Keď tam však veriaci dochádzajú vo veľkom počte, iste
to poskytuje pozitívny základ.
Cirkev si počína veľmi opatrne.
To je pravda. Jestvuje totiž pokyn, podľa ktorého biskupi a diecézni kňazi majú zákaz
viesť skupiny pútnikov, ale očividne sa táto prísnosť trochu zmierňuje vzhľadom na
stupeň poznania a evidencie toho javu.
Poznáte ľudí, ktorí sa obrátili, zmenili spôsob svojho života a vďačia za to Medžugoriu?
Isteže, prečo by som to mal zapierať? Poznám dobrých ľudí, ktorí pred svojou pútnickou cestou neboli praktizujúcimi a vyznávajúcimi veriacimi. Z tohto miesta sa však vrátili doslova obrátení. Keď sa pozeráme z tohto hľadiska, tak sa mi javí primerané hovoriť o mieste milostí.
Čo sa rozumie pod označením „miesto milostí“?
Obrátenie, prijímanie sviatostí, ktoré sa možno dlho odmietali, to je milosť. Viem, že
22

MEDŽUGORIE
JE MIESTOM
MILOSTI,
DOSVEDČUJÚ
TO MNOHÉ
OBRÁTENIA

sa to v Medžugorí ustavične deje. Obrátenia sa konajú aj na iných miestach,
keď sa to však niekde deje v takom
počte, tak sa nazdávam, že koná Božia
ruka, jeho všemocná vôľa.
Prečo je Cirkev taká opatrná?
Čo sa toho týka, treba povedať, že
Cirkev pri mariánskych zjaveniach ponecháva veriacim slobodu, či v ne uveria alebo nie, lebo zjavenia nepatria
k pravdám viery. Cirkev uznala už mnohé zjavenia. Pokiaľ však ide o Medžugorie, nemožno ho uznať, lebo vizionári – a ja to považujem za duchovne
úplne zdravé – ešte stále hovoria, lebo
zjavenia sa ešte neskončili. Cirkev sa
rozhodla odložiť svoj posudok. No odloženie neznamená samo osebe nijaké
odmietnutie.

Niektorí ľudia majú podozrenie, že tu ide o pobožné kšeftovanie.
Zdá sa mi to prehnané a zlomyseľné.
Nedá sa vylúčiť, že sa vyskytujú aj kšeftári, ale tento úkaz často nachádzame v blízkosti svätýň a bazilík. Nechápem, prečo by sa to malo vyzdvihovať, keď ide o Medžugorie, keď je to na iných miestach takisto. Títo obchodne zameraní ľudia sa budú,
pravdaže, musieť zodpovedať pred svojím svedomím.
Istý známy arcibiskup, exorcista, napísal, že by tu mohlo ísť aj
o satanské zavádzanie.
Pri všetkej úcte voči spolubratovi a priateľovi, ktorého si vážim, v tejto veci nezdieľam
jeho názor. Považujem ho za prehnaný. V Medžugorí sa dejú toľké obrátenia a obrátenie predsa znamená byť v Božej blízkosti. Satan však chce opak, prípadne rozkol.
Satan by tu pracoval sám proti sebe, a to sa mi zdá málo uveriteľné.
Hovorme o Márii: Kto je toto ľúbezné stvorenie?
Dcéra Siona, oslobodená od dedičného hriechu, ktorú určil Boh na záchranu. Ona,
žena, ktorá povedala „áno“, nahrádza a napráva zlý skutok Adama a Evy. Mária je naozaj plná milosti a celkom iste sprostredkovateľka, ktorá nám pomáha dosiahnuť Božiu
milosť.
(www.pontifex.roma.it)
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Sme pozvaní
stať sa svätými
šetci by sme chceli byť šťastní – alebo ako sa vravieva – „blažení“. Všetko, čo robíme, je zamerané na to, aby
sme boli šťastní. Ale číre šťastie na zemi
nejestvuje. Je málo ľudí, ktorí sú celkom
šťastní. Nad všetkými visí bolesť, utrpenie, neistota, smrť. Mnohé veci v živote
nás sklamú.
Naša nebeská medžugorská Matka,
Kráľovná pokoja, prišla k nám a zostáva
tak dlho, aby nás vyučovala. Ukazuje
nám, ako máme žiť, ako sa máme zo
srdca modliť a vždy rátať s Bohom.
Preto nás pozvala obrátiť sa, silne
veriť a úplne sa odovzdať. Jedným
slovom, pozýva nás k svätosti, k dokonalosti. To je naša životná úloha.
„Drahé deti! Dnes vás pozývam
k svätosti. Bez svätosti nemôžete žiť.
Preto s láskou zvíťazíte nad každým
hriechom a láskou premôžete všetky
ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé
deti, prosím vás, živte v sebe lásku.“
(10. 7. 1986)
„Drahé deti! Prosím vás, aby ste od
dnešného dňa nastúpili na cestu svätosti. Milujem vás, a preto chcem, aby
ste boli svätí. Nechcem, aby vás satan zviedol z tejto cesty. Drahé deti,
modlite sa a prijímajte všetko, čo vám
Boh ponúka na ceste, ktorá je trpká.
Kto však vykročí touto cestou, tomu
Boh odhalí všetku slasť a ten potom
ochotne prijme každé Božie pozvanie.
Nezaoberajte sa maličkosťami. Túžte
po nebi.“ (25. 7. 1987)

V
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„Drahé deti! Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha
a proti satanovi. Som vaša Matka, a preto vás chcem viesť k plnej svätosti. Želám
si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi
a aby každý z vás bol so mnou v nebi. To
je, drahé deti, cieľ môjho príchodu sem
a moje želanie.“ (25. 5. 1987)

Páter Petar Ljubičič

Čo je svätosť?
Svätosť je predovšetkým milosť, dar,
šťastná jednota s Bohom.
Svätosť je plnosť viery a milosti, ochota srdca, ktoré sa otvára pre pôsobenie
Boha a jeho Ducha. Je pečaťou viery.
Svätosť je láska – má počiatok v láske
a uskutočňuje sa v láske k Bohu a k bratom. Láska nás robí podobnými Bohu!
„Svätosť je základnou podmienkou
a nezrieknuteľným predpokladom pre spĺňanie spásneho poslania Cirkvi,“ povedal
pápež Ján Pavol II. vo svojej apoštolskej
exhortácii Christifideles laici“ (čl. 17).
Karl Rahner raz povedal, že kresťan

konca druhého tisícročia bude mystikom, alebo nebude vôbec. Preto povedal veľký francúzsky ﬁlozof J. Maritain:
„Ježiš pripravuje pre svoju Cirkev také
veľké veci, že si ich vôbec nedokážeme
predstaviť.“
Pozvanie k svätosti, teda k dokonalosti, je nevýslovne veľká milosť pre jednotlivca a pre celú Cirkev. Toto pozvanie má
za cieľ, aby sa verne uskutočňovali tajomstvo a život Ježiša Krista, aby
všetkých ľudí pritiahol k sebe.
Svätosť je predovšetkým prítomnosť
Ducha Svätého v nás.
Svätosť sa najsilnejšie prejavuje tým,
že vedome a horlivo vykonávame povinnosti svojho stavu, ďalej, že sa aj pohotovo zastávame iných, ktorým sa celkom
darúvame a ktorým slúžime kvôli Kristovi.
Kristus sa často označuje ako „Svätý
Boží“. My sme svätí, lebo patríme jemu!
On nás živí chlebom života. Zjednotení
s Kristom musíme pred svetom vydávať
to veľké svedectvo o jedinom svätom
Bohu. Bohu, ktorý je pôvodcom života
a svätosti. Tak sa staneme pre svet znamením živého Boha.
Žijeme v dobe, ktorá žízni po svätcoch. Iba oni žijú v prítomnosti – nesení
večnosťou. Sú zjednotení s ľuďmi, sú aj
priateľmi Boha, cez nich sa svet znovu
rodí v sile nebies, oni stoja oboma nohami na zemi a dýchajú Božie ovzdušie.
Len oni sú realisti, lebo si uvedomujú,
že jedine Boh dokáže zmeniť ľudí a že
zem môže ľuďom patriť iba vtedy, keď
budú ľudia patriť Bohu. Byť svätý je
v podstate celkom normálne, každodenné a jednoduché. Je to také jednoduché,
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až to vôbec nevidíme, až prechádzame
popri tom bez toho, že by sme to zbadali.
Keď je láska túžbou vôle po poznanom dobre, potom šťastie spočíva vo
vlastnení toho dobra. To dosiahneme, ak
milujeme. Svätosť je poriadok v láske.
Dobrota nie je nič iné iba láska, ktorá sa
chce darovať tomu druhému.
Svätý je ten, kto je dokonalý a šľachetný, plný dobroty, milosrdenstva a lásky.
Svätý je ten, ktorému nemôže uškodiť
nič, ani zlo, ani hriech, ani temnota, ani
nič negatívne. Dá sa povedať: svätý je
iba Boh.
Medžugorská Matka Božia nás neúnavne pozýva, aby sme sa rozhodli pre
svätosť. Máme pochopiť, že bez svätosti
niet pravdivého, skutočného života.
Chcela by na to upriamiť našu pozornosť. Chcela by nás ustavične privádzať
ku Kristovi. Svätosť je tou najlepšou
cestou, na ktorej dosiahneme tento veľký dar.
Pochopme už konečne, že svätosť
znamená nasledovanie Krista na jeho
ceste: Prijať Krista, zriekať sa seba samého, nesvätých sklonov a hlúpostí,
vlastného zla. Svätý je ten, kto každý
deň oboma rukami objíma svoj životný
kríž a nesie ho bez nariekania a preklínania, kto dokonale plní svoje povinnosti a každý deň chváli Boha. Svätý je ten,
kto dáva Boha na prvé miesto vo svojom
živote a bojuje denne proti žiadostivosti
a pokušeniu; ten, kto sa zasadzuje za
pravdu a spravodlivosť. Byť svätý znamená kráčať s Bohom, byť jeho priateľom, dôverovať mu. Svätý môže byť každý, kto sa ním chce stať. Boh dal
každému kresťanovi možnosť byť svätý
a pozýva nás prostredníctvom sv. Petra:
„Ako je svätý ten, ktorý vás povolal, buď26

te aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.“ (1 Pt 1, 15)
Svätosť nepotrebuje nejaké miesto,
ale iba zmenu srdca prostredníctvom
modlitby, prijímania sviatostí a počúvania Božieho slova. A to môže robiť každý
veriaci. Milovať Boha a ľudí, to je svätosť. Svätý Pavol napomína laikov, aby
žili, „ako sa patrí na svätých“ (porov.
Ef 5, 3). Keď nás Ježiš učí svätiť Božie
meno, chcel by nás naučiť, že Boh je
svätý a že sme pozvaní, aby sme ho
chválili a velebili, ďakovali mu a klaňali
sa mu a aby sme my sami boli svätí.
Sme stvorení na Božiu počesť.
Keď sa modlíme „buď vôľa tvoja“, tak
sa Bohu zasväcujeme a stávame sa Božími priateľmi. To znamená: veriť, že nás
miluje a prijať spásu a záchranu. Tak sa
oslobodíme od hriechu a môžeme žiť
ako pravé Božie deti.
„Tak sa mení modlitba, ktorou si želáme, aby bolo posvätené Božie meno, na
modlitbu, ktorá zachraňuje, vykupuje
a otvára nám srdce, aby sme obsiahli
všetko, čo nám Boh darúva. „Posväť sa
meno tvoje“ preto znamená: Tvoje meno
sa má uskutočňovať v nás, aby to bolo
na nás vidno a aby sme, Boh a ľudstvo,
boli v jeho mene navzájom zjednotení...“
(Tomislav Ivančič).
Naše povolanie je byť svätý. Keď Bohu
za všetko ďakujeme, chválime a velebíme ho, keď sa modlíme „posväť sa meno
tvoje,“ tak sme na ceste svätosti. Preto
robíme všetko v Božom mene. Jemu
má patriť všetka česť a sláva. Potom
nám to poslúži na spásu.
Stať sa svätým je tou jedinou, vznešenou úlohou každého z nás. Stať sa svätým môže každý, kto to vážne chce, a to
s Božou pomocou.

Istá veľká svätá žena napísala na obal
svojho denníka: „Mojím jediným želaním, ktoré na zemi mám, je: Chcela by
som byť za každú cenu svätá!“
„Lebo ja, Pán, som váš Boh. Preto dokážte, že ste svätí a buďte svätí,
lebo ja som svätý.“ (Lv 11, 44)
„Veď v ňom si nás ešte
pred stvorením sveta
vyvolil, aby sme boli
pred jeho tvárou svätí.“ (porov. Ef 1, 4)
„Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očistime
sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme
sa v Božej bázni.“
(2 Kor 7, 1)
„Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť
a trpezlivosť!“ (Kol 3, 12)
Podľa apoštolových slov
sú v Cirkvi všetci pozvaní k svätosti: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie.“ (1Sol 4, 3)
K svätosti nás povolal aj posledný
koncil: „Všetci v Krista veriaci sú teda
pozvaní, ba povinní usilovať sa o svätosť a dokonalosť vo vlastnom stave.“
(Lumen gentium, čl. 42). Koncil hovorí
„všetci“, a nielen kňazi a rehoľníci, ako
by sme si snáď mohli myslieť.
„Všetci v Krista veriaci sú v každom
stave a postavení povolaní k plnosti
kresťanského života a k dokonalosti
v láske.“ (Lumen gentium, čl. 40).

„Preto, drahé deti, modlite sa dennodenne a meňte svoj život, aby ste sa
stali svätými. Budem vám stále nablízku.“ (13. 11. 1986).
Modlitba srdcom je pre nás všetkých
veľkou pomocou, aby sme sa premenili, boli lepší, spravodlivejší, poriadnejší, a tak aj svätejší. To je naša životná
úloha.
„Drahé deti! Mám
radosť z vás všetkých, ktorí ste na
ceste svätosti, a prosím vás, pomôžte
svojím svedectvom
tým, ktorí nevedia
sväto žiť. Preto,
drahé deti, nech je
vaša rodina miestom, kde sa rodí
svätosť. Pomôžte
všetkým, aby žili sväto, predovšetkým vašej rodine. Ďakujem
vám, že ste prijali moje
pozvanie!“ (24. 7. 1986).
„Drahé deti! Viete, že vás
chcem viesť na ceste svätosti, ale
nechcem vás nútiť, aby ste sa nasilu
stali svätými. Chcem, aby každý z vás
svojimi malými odriekaniami pomohol
sebe aj mne, aby som vás mohla viesť
a aby ste zo dňa na deň boli bližšie ku
svätosti. Preto, drahé deti, nechcem
vás nútiť ani k tomu, aby ste plnili posolstvá, ale tento dlhý čas, ktorý som
s vami, je znamením, že vás nesmierne
milujem a že chcem od každého jednotlivca, aby bol svätý. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“ (9. 10.
1986).
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Osobná správa o skúsenostiach
s Medžugorím

Markus Schwarzer, kaplán

Medžugorie – už len pomyslenie na toto pútnické
miesto ma vždy naplní radosťou. Lebo Medžugorie zohralo v mojom živote dôležitú úlohu – a hrá ju ešte stále, predovšetkým v mojom osobnom náboženskom živote. Cez zjavenia Matky Božej som zakúsil, od tej doby,
ako som bol v Medžugorí po prvý raz, vždy znovu povzbudenie, liečivé podnety a priateľov na mojej ceste ku
kňazstvu a potom aj pre moju kňazskú službu.
Mal som tú veľkú milosť, že som smel napísať aj svoju
diplomovú prácu v odbore pastoračnej teológie o jave
„Medžugorie“, ktorá sa medzitým dostala aj do Viedne
k Modlitbovej akcii Mária – Kráľovná pokoja. Rád tu
odovzdávam správu o svojich osobných skúsenostiach.

Prvý raz som putoval do Medžugoria
v júni 1990. Bez zvláštnych očakávaní,
predsa však s napätím som očakával
svoje stretnutie s týmto milostivým
miestom, o ktorom mi už veľa ráz nadšene rozprávali.
Očividná skutočnosť, že niektorí moji
priatelia a známi po púti do Medžugoria
s mimoriadne veľkou radosťou a elánom praktizovali svoju vieru, vytvorila
vo mne ústretovú východiskovú pozíciu
voči udalostiam na tomto mieste.
Už počas 20-hodinovej cesty autobusom referovali vedúci pútnickej skupiny
o Medžugorí a zjaveniach Panny Márie.
Niektorí spolupútnici svedčili o svojich
obráteniach; veľa sa modlilo a spievalo.
Po príchode nás ubytovali v súkromných domoch, kde sa o nás počas pobytu dobre starali.
Naša pútnická skupina sa denne
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schádzala, aby prijala ponúkaný program dňa podľa vlastných potrieb; no
bola aj možnosť zostaviť si program
podľa vlastných potrieb. Ako pútnik,
ktorý navštívil Medžugorie po prvý raz,
považoval som za zmysluplné prijať
zväčša program pútnickej skupiny. Paralelne k hlavnému programu sa nám
ponúkali aj alternatívy, ako napríklad
obhliadka asi 30 km vzdialeného mesta
Mostar.
Vrcholné body každého dňa boli
stretnutia s vizionármi, ako aj medzinárodná sv. omša večer vo farskom kostole sv. Jakuba s dvomi ružencami pred
sv. omšou a s tretím po nej. Potom nasledovali požehnania a poklona krížu
alebo poklona Najsvätejšej sviatosti.
Kostol bol každý večer plný až do posledného miestečka. Pred samotným
kostolom boli početní pútnici, ktorí si už
nenašli miesto v kostole. Ampliónmi sa

prenášal medzinárodný večerný program von. Hlboko sa ma dotklo, že som
bol medzi tisícami pútnikov, ktorí sa
sem zišli zo všetkých končín zeme
a spolu, každý vo svojej reči, chválili
Boha pri eucharistickej hostine a v modlitbe.
Navyše nám ponúkali okrem medzinárodnej večernej svätej omše bohoslužby v rôznych jazykoch, podelené
cez celé predpoludnie. Takže sme aj
my, po nemecky hovoriaci pútnici, mali
možnosť denne o 9. h sláviť bohoslužbu s kázňou v našej rodnej reči. Túto sv.
omšu pútnici spoločne slávili s veľkou
radosťou, slávnostne a s nadšením.
Na programe bol aj výstup na Vrch
zjavenia a modlitba krížovej cesty popri
jej zastaveniach, ktoré ju lemujú.
Napokon som bol fascinovaný aj
mnohými spovednicami a dlhými radmi
ľudí, čakajúcich na spoveď. Niektorí
kňazi sedeli dokonca vonku na stoličkách, aby spovedali.
Toľko správa o mojej prvej pútnickej
ceste, hlavne z vonkajšieho pohľadu.
To skutočne zázračné sa však odohráva u mnohých pútnikov v ich vnútri,
v ich srdci, v ich duši a duchu.
Aj pre mňa znamenala táto návšteva
v Medžugorí predovšetkým obnovu náboženského „vnútorného života“. Obohatila moju vieru a dala mi novú radosť
a silu. Cítil som hlbokú istotu v Bohu
a lásku, ktorá spája nás ľudí medzi sebou navzájom a s Bohom.
Naplnený týmito darmi milosti, ktoré
som dostal v Medžugorí, vrátil som sa
do obce, v ktorej som vtedy žil. Veľmi

ma potešilo, že aj tam som našiel ľudí,
ktorí mali tú istú skúsenosť ako ja.
Aj niektorým duchovným som plný
nadšenia rozpovedal o svojich zážitkoch a obnove vo viere. Reakcie boli
naozaj veľmi rozličné, vcelku ma však
sklamali. Pre mňa bolo zaujímavé, ale
smutné nadobudnutie poznania, že
práve tí, čo Medžugorie najviac odmietali, sa týmto úkazom ešte nikdy nezaoberali, dokonca sa odmietali ním zaoberať. Zistil som to na základe
doplňujúcich otázok.
Je to bohužiaľ smutná skutočnosť, že
námietky sa netýkali iba úkazu zjavení
(čo je celkom pochopiteľné), ale aj ľudí,
ktorí v súvislosti s Medžugorím našli
vieru, alebo sa v nej posilnili. Títo ľudia
sčasti zažívajú odmietanie, želajú si
však, aby boli akceptovaní a aby ich
brali vážne. Toto celkom ľudské želanie
sa však často nenapĺňa.
No väčšina týchto ľudí sa nedá pomýliť a verne žijú svoju vieru v spoločenstve. Spravidla dokáže taký postoj veriacich trochu zmierniť niekedy tvrdé
odmietanie.
No poznám aj ľudí, čo nemajú silu
alebo vôľu postaviť sa proti tomuto odmietaniu. Nemálo takých, čo nenachádzajú vo svojej rodnej farnosti duchovnú domovinu, kde by ich brali vážne
a niesli s nimi svoju vieru, sa prikloní
k inej farnosti, kde sa im núka väčšia
podpora a duchovné zázemie. Časť
týchto ľudí sa dostáva aj do kontaktu
s takzvanými „fundamentalistickými“
náboženskými skupinami, ktoré „lovia“
veriacich tým, že ich prijímajú s otvore29

ným náručím. Potom tieto skupiny, ako
aj sklamaní obrátenci sa vzájomne
podporujú v tom, že kritizujú „strnulých“
a „hlavatých“ katolíckych miestnych duchovných.

lícke uzdravujúce prostriedky a dary
milosti pre veriacich a hľadajúcich prinášali ovocie hlboko v srdci, aby sme
z celého srdca mohli nachádzať Ježiša
a „boli v ňom“ (Jn 17, 21).

Akýsi diabolský začarovaný kruh spočíva práve v tom (voľakedy bol tento
môj názor silnejší než dnes), že na
Medžugorie sa prilepí často už v predstihu pochybná povesť, a tá sa často
bez uváženia stotožňuje s takýmito fundamentalistickými skupinami. Pritom sa
tam dostanú zväčša pri hľadaní duchovného zázemia, keď už predtým zakúsili odmietanie vo svojom rodnom
farskom spoločenstve. Aj v okruhu mojich známych je istá mladá žena, ktorá
našla vieru práve v Medžugorí a zakúsila od viacerých duchovných vo svojom okolí najhlbšie zranenia a odmietania. Dnes je táto žena úzko spojená
s kňazským bratstvom sv. Pia X., ktoré
je postavené mimo katolíckeho spoločenstva.

Čo môžeme urobiť, opisuje Dirk
Grothues takto: „Po prvé, každý, ako
len môže, má skúsiť žiť posolstvá, ktoré
nám Kráľovná pokoja tak trpezlivo a neúnavne kladie na srdce. Po druhé,
všetci, vo všetkých medžugorských
strediskách a modlitbových skupinách
máme dbať na to, aby sa pôvodné posolstvo nefalšovalo alebo nezatemnilo.
Medžugorie nie je hocijaké zbožné
modlitbové hnutie. Jeho program nie je
programom akejsi ľudovej misie... Modliť sa je dobré, postiť sa je dobré, chodiť
na sv. omšu je dobré, pravidelne chodiť
na spoveď je dobré, čítať Sväté písmo
je dobré. Ak však nepochopíme, že pri
všetkej osobnej zbožnosti ide o pokoj
a zmierenie, potom sme ešte správne
nepochopili podstatu medžugorských
posolstiev. Isteže ide vždy o záchranu
svojej duše. Podstatné pre Medžugorie
je však biblické posolstvo: Bohu ide
o jednotu jeho ľudu, o pokoj na zemi,
o záchranu sveta.“ – Teda: vážna vec!

Tieto skúsenosti ma podnietili vyvoliť
si za diplomovú prácu tému Medžugorie. Som presvedčený, že táto žena, čo
sa pripojila ku kňazskému bratstvu sv.
Pia X., by tam nebola, keby sa jej v pravej chvíli niekto zodpovedne ujal a keby
mohla nájsť vo svojej rodnej obci silnejšie duchovné zázemie.
Pri tom všetkom neslobodno prehliadnuť, že mnohí obrátení v Medžugorí skutočne našli vo svojich farnostiach aj svoju duchovnú domovinu.
Vo svojej diplomovej práci si kladiem
okrem iného aj otázku, ako môže vyzerať pastorácia inšpirovaná Medžugorím. V podstate pastorácia Matky Božej
pozostáva v tom, aby osvedčené kato-

Od mojej prvej návštevy v Medžugorí
už prešlo 19 rokov. Medzitým som navštívil toto pútnické miesto viac než desaťkrát. Už čoskoro po mojej kňazskej
vysviacke v roku 2006 som mohol
v Medžugorí koncelebrovať.
Matke Božej ďakujem z hĺbky srdca,
že sa ma nikdy nevzdala a viedla ma ku
kňazstvu. Jej zverujem aj moju kňazskú
budúcnosť.
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„Zamilujte sa do večnosti“
V posolstve z 25. januára tohto roku
podala Matka Božia v jednej vete výpoveď, ktorá vyjadruje celú dramatickosť
ľudských dejín posledných dvoch storočí
bez toho, že by ju menovala. Mária menovala iba opačný postoj, ktorý by
mohol viesť von zo slepej uličky: „Želám si, aby sa každý
z vás zaľúbil do večného života.“
Keby sme sledovali po
desaťročiach
dejiny
a boli by sme čiastočne zapletení do duchovnej výmeny názorov a stále si kládli
otázky o zmysle rozličných
konfliktov,
musela by nám pri
tejto vete, ktorú v roku 2009 slávnostne vyslovila jedna vizionárka,
naskočiť husia koža. Človek vytuší, aká vysoká inteligencia stojí za týmito posolstvami. Zasahuje podstatu
nášho zápasu o zmysel dejín
a o zmysel nášho vlastného života.
Pred vyše dvesto rokmi nastal na tejto
planéte nemilosrdný boj proti nadprirodzenosti, ktorý sa skrýval pod rôznymi
heslami a schovával za rôzne ideológie.
Čiastočne s pozoruhodným úspechom.
Stačí spomenúť nejakému jednotlivcovi
alebo skupine v kladnom zmysle nebo –
skoro vždy bude odpoveď: „Áno, ak vôbec existuje.“ Ba aj z úst ľudí, čo sa nazývajú kresťanmi, môžeme také čosi počuť.
Druhá reakcia: „Ešte sa nik stadiaľ nevrá32

til!“ Viera v nadprirodzenosť je u mnohých ľudí otrasená, ak nie mŕtva.
Preto si peklo medzitým ten boj odškrtlo. Jeho nenávisť nepatrí teraz nadprirodzenosti, ale prírode. Za zelenou fasádou schováva skutočný úmysel
premodelovať prírodu podľa
ľudských predstáv, podľa
motta: „Boh stvorenie
zbabral, my ho musíme
opraviť.“ To vidíme pri
rozhovoroch o ľudskom
genóme, o kontrole
pôrodnosti, eutanázii
a génovej technike.
K takému postoju
prichádza človek, keď
odpojí prírodu od nadprirodzenosti. Potom
stráca zmysel pre jemnosť, veľkú komplexnosť v celej prírode
počnúc najmenším stavebným kamienkom až po tajuplné pochody v diaľkach vesmíru.
Tu dáva Matka Božia jemný a predsa mocný pokyn: „Zamilujte sa do večnosti“, inak nedokážete pochopiť prírodu, budete len mudrovať, majstrovať, experimentovať a čo z toho napokon vyjde,
je sebazničenie. V deväťdesiatych rokoch
to Mária zreteľne vyslovila: „Satan chce
zničiť túto planétu!“ A chcel by pri tomto diele sebazničenia urobiť z človeka
svoj nástroj.
„Želám si, aby vám všetky pozemské
veci pomáhali, aby ste sa priblížili Bohu
Stvoriteľovi“, zaznelo aj v januárovom

Alfons Sarrach
posolstve. To znamená získať tušenie
o tom, aký On je. O jeho nekonečnej kráse, múdrosti a láske. Gratia supponit naturam – milosť predpokladá prirodzenosť. Veľký teológ Tomáš Akvinský to
zistil už v stredoveku. Ak má byť človek
odvedený od nadprirodzenosti, ktorá je
vlastne jeho posledným cieľom, treba zničiť prírodu, teda i jeho individuálnu prirodzenosť. Treba ju poprevracať, premeniť. Potom sa mu zakalí zrak, už nerozozná znamenia a pokyny o nadprirodzenosti.
Príklad: Jedným z najkrajších Božích
darov pre človeka je dvojaké pohlavie.
V tom sa odzrkadľuje Božia bytosť. Keď
to autor – celkom mimovoľne – povedal
v čakárni u lekára, istá tam sediaca pani
mu nabrýzgala. Také zážitky sa budú vyskytovať čoraz častejšie. To ukazuje, aký
„pokrok“ už peklo dosiahlo pri hanobení
prírody.
Padlý anjel bol kedysi anjelom svetla.
Jeho inteligencia mu ostala. Pokúša sa
protiviť Bohu. Za posledné desaťročia sa
pustil do poslednej Božej bašty v človeku:
do svedomia, do Božieho hlasu v človeku.
Na všetkých úrovniach zažívame demontáž svedomia, ako to ešte nikdy nebolo:
v médiách, vo vzdelávaní, v politických
stranách a na univerzitách. Začal to Sigmund Freud, ktorý hovoril o nad–ja, od
ktorého by sme sa mali najprv uzdraviť.
Erózia medzitým pokračuje, a to nie
plazivo, ale poklusom. Začína sa to
v škôlke, pokračuje v škole a na univerzitách. Pojmom a slovám sa podsúva iný
obsah, napr. klamstvo sa volá ochranné
tvrdenie. Ten rad by sa dal predlžovať do
nekonečna.
Ešte pred dvetisíc rokmi mohol apoštol
Pavol napísať, že aj pohania majú svedo-

mie. Pred 1600 rokmi Augustín vychádzal z toho, že aj pohania majú vnútorný
kompas, ktorý im pomáha rozoznať dobro od zla. Medzitým toto svedomie ešte
aj u kresťanov vyhaslo. Svedomie potrebuje opateru, inak zahynie. Vždy sa hovorievalo o „ľuďoch bez svedomia“, no
dnes nie je nesprávne konanie vecou zlyhávajúceho svedomia, ale „prípadom pre
psychiatriu“.
V Medžugorí sa ľudia nezriedka dozvedia, že žijú vlastne v stave hriechu. Neboli si toho vedomí, nik ich o tom nepoučil.
V žiadnej kázni, ani v katechéze to neprišlo do reči. Medžugorie je dnes jedinečným miestom na svete, – s jedinou výnimkou pápeža Benedikta XVI. – kde sa koná systematická starostlivosť. Páter Jozo
Zovko to konal už veľa rokov pre milióny
pútnikov z celého sveta. To ho pravdepodobne pripravilo o zdravie.
Keď už tu nie je žiadne svedomie, vyznie každé ohlasovanie, aj to najšľachetnejšie, naprázdno. Ježiš to ozrejmil vo
svojom podobenstve o rozsievačovi. Hovoril o zrne, ktoré padlo na kamenistú
pôdu, a preto sa nemohlo zakoreniť. To
je prípad svedomia dnes. Hitler raz povedal, že ľudia svedomie nepotrebujú, on je
to svedomie národa. Dnes sú to médiá,
ktoré hovoria ľuďom, čo je pre nich dobré a čo majú považovať za zlé. Najrafinovanejšia manipulácia, aká kedy jestvovala.
Toto zneužívanie, toto manipulovanie
s človekom nám chce medžugorská Matka Božia vysvetliť, otvoriť nám oči. Preto
je tak dlho u nás. Nepochopiteľný dar, za
ktorý budeme jej a jej Synovi ďakovať po
celú večnosť.
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MEDJUGORJE –

POSOLSTVÁ

Posolstvá z 25. v mesiaci
25. februára 2009 – „Drahé deti! V tomto čase odriekania, modlitby
a pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie!“
25. marca 2009 – „Drahé deti! V tomto jarnom čase, keď sa všetko
prebúdza zo zimného spánku, zobuďte aj vy svoje duše modlitbou, aby
ste boli pripravení prijať svetlo zmŕtvychvstalého Ježiša. On nech vás,
milé deti, priblíži ku svojmu Srdcu, aby ste sa stali otvorení pre večný
život. Modlím sa za vás a prihováram sa pred Najvyšším za vaše skutočné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. apríla 2009 – „Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby ste
sa modlili za pokoj a aby ste ho dosvedčovali vo svojich rodinách, aby sa
pokoj stal najväčším pokladom na tejto nepokojnej zemi. Som vaša Kráľovná pokoja a vaša Matka. Chcem vás viesť cestou pokoja, ktorý prichádza len od Boha. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa. 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:

02 / 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 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, 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
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