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Ivan Dragičevič počas zjavenia 13. septembra 2014 v Medžugorí.

Rozdávajme pokoj a radosť
„Milé deti, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou a pokojom, a najmä modlitbou za všetkých, ktorí sú ďaleko od
mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša.“
To sú slová posolstva z 25. septembra 2014, ktoré nám odovzdala vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová v Medžugorí.
Mnohí ľudia sú zapálení pre evanjelizáciu. Najradšej by zastavili každého okoloidúceho, aby ho presvedčili o pravde evanjelia. Naša Pani nám vo svojej škole ponúka iný pohľad na evanjelizáciu. Nemusíte rozprávať, ale vy sami sa staňte žiarou,
krásou, radosťou a pokojom! Ale najmä modlitbou. Páter Slavko sa priznáva v jednom rozhovore, keď sa ho pýtali, ako na
neho zapôsobili zjavenia v Medžugorí: „Zjavenia dali nový obsah mojej modlitbe, môjmu pôstu a vôbec mojej kňazskej činnosti. Myslím si, že
my kňazi sa príliš málo modlíme, že by sme sa mali modliť oveľa viac. Viac by sa
mali modliť zvlášť tí, čo hovoria, že na to nemajú vôbec čas kvôli pastoračnej
práci. Ak chceme skutočne ukázať ľuďom cestu k Bohu, ak ich chceme k Bohu
priviesť, tak to nie je absolútne možné bez hlbokého, osobného vzťahu k Bohu,
ktorý sa musí každodenne v modlitbe obnovovať.“
Naozaj nie je potrebné žiadne urýchlené oficiálne uznanie Medžugoria zo strany Cirkvi. Medžugorie sa uznáva našou premenou, zmenou zmýšľania, novým
obsahom našej modlitby a prijatím skutočných hodnôt do nášho života. Práca,
vzdelanie, odborná príprava našich detí sú dôležité. Avšak najdôležitejšie je
správne si zostaviť rebríček hodnôt. Na prvé miesto vo svojom živote dať Boha.
Jeho prvé prikázanie znamená, že nie sú najdôležitejšie peniaze, kariéra ani iní
moderní bôžikovia. Najdôležitejší je osobný postoj a vzťah k Bohu a blížnemu, ktorý sa musí riadiť základným príkazom lásky.
Pre milióny ľudí sa už stalo Medžugorie milostivým miestom, ktoré im pomohlo
pochopiť skutočné hodnoty a prehĺbiť svoju vieru. Z tohto miesta sa domov vracajú ľudia premenení. A to je ten najväčší zázrak a skutočné uznanie Medžugoria.
Matka Božia, ďakujeme ti za tento dar tvojej lásky k nám. Ďakujeme ti, že máš s nami stále trpezlivosť a prichádzaš, aby si
nás viedla po jedinej správnej ceste, ktorá vedie k tvojmu
Synovi do večnosti. Daruj nám radosť a milosť byť dobrými svedkami Božej lásky.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
POKOJ
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Rozhovor s Mons. Dr. Marianom
Elegantim viedol P. Ignaz Domej
v Medžugorí

Na festivale mladých
Od 31. júla do 6. augusta 2014 sa v Medžugorí uskutočnilo 25. medzinárodné modlitbové stretnutie mladých. Konalo sa pod mottom: „Hľa, tvoja matka!“
Viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn
poslal všetkým mladým zo 60 krajín, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, tento pozdrav:
„S veľkou radosťou smiem aj toto leto zaslať
všetkým mladým, ktorí sú teraz v Medžugorí, môj
srdečný pozdrav. Prosme všetci Matku Božiu, aby
stála predovšetkým pri našom pápežovi Františkovi. On nás chce všetkých obnoviť v radosti evanjelia. Nech mu Boh daruje všetky sily, ktoré potrebuje, aby nás nadchol pre evanjelium a evanjelizáciu.
Prosme tiež neustále Našu Pani, Kráľovnú pokoja,
aby zavládol pokoj vo Svätej zemi, na Blízkom východe, na Ukrajine! A ja prosím Matku Božiu, aby
aj vás všetkých žehnala a ochraňovala. A aby vám
pomohla hlboko dôverovať Ježišovi vo všetkých situáciách vášho života. Prosím, modlite sa aj za
mňa. Som srdcom pri vás v týchto požehnaných
dňoch. Poďakujte sa Panne Márii aj v mojom mene
za všetko, čo nám dáva. Váš Christoph kardinál
Schönborn.“
Medzi mladými pútnikmi zo 60 krajín sveta boli aj 150
Švajčiari, ktorí prišli spoločne s pomocným biskupom
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som zažil Cirkev
z Churu Mons. Dr. Marianom Elegantim. Popri nabitom
programe pozostávajúcom z modlitieb, katechéz a svedectiev si otec biskup našiel aj čas na rozhovor.
Excelencia, mohli by ste sa krátko predstaviť čitateľom časopisu Medjugorje?
Dvadsať rokov, z toho desať ako opát, som bol u misijných
benediktínov v Uznachu. V roku 2009 ma pápež Benedikt
XVI. vymenoval za pomocného biskupa Churu. Po mojej vysviacke na sviatok svätého Dona Bosca 31. 1. 2010 mi
biskupská konferencia zverila post biskupa pre mládež
pre nemecky hovoriacu časť Švajčiarska.
Prečo ste šli s mladými do Medžugoria?
Idem tam, kde je mládež. Pastier musí byť pri stáde, ako
povedal pápež František. Musí „byť cítiť svojím stádom“.
Na tieto slová musím často myslieť, odkedy som v Medžugorí. Mladí ma prosto vzali so sebou. Venujem sa im aj vo
Švajčiarsku a dobre sa poznáme. Spolu so mnou sem prišlo okolo 150 mladých ľudí. Bol to úžasný festival viery.
Ste po prvýkrát v Medžugorí?
Ešte keď som bol sám mladý, bol som tu prvýkrát. To bolo
v roku 1983. Vizionári boli vtedy ešte veľmi mladí. Niektorých z nich som spoznal aj osobne. V osemdesiatych ro-

Marian Eleganti sa narodil
7. apríla 1955 v Uznachu
v diecéze St. Gallen. Po štúdiu gymnázia v Einsiedelne
študoval s dlhšími prestávkami filozofiu a teológiu v Ríme
a Salzburgu, kde mu bol roku
2003 udelený doktorský titul.
Od roku 1978 do roku 1990
bol členom laického spoločenstva založeného Josefom
Seidnitzerom, ktoré bolo neskôr cirkevne schválené pod
menom Rodina Márie. V roku
1990 vstúpil do noviciátu misijných benediktínov opátstva
St. Otmarsberg v Uznachu.
23. 6. 1995 ho biskup Ivo
Fürer vysvätil za kňaza. Roku
1999 sa Marian Eleganti stal
druhým opátom svojho mladého opátstva. 7. 12. 2009
ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za pomocného biskupa
diecézy Chur. Biskupskú vysviacku prijal 31. 1. 2010
v Chure. Najskôr bol ustanovený za biskupského vikára
so špeciálnou regionálnou
zodpovednosťou za Zürich
a Glarus, potom od roku 2011
do leta 2014 za predstaveného kňazského seminára
St. Luzi v Chure a za biskupského vikára pre filozoficko-teologické vzdelávanie.
V súčasnosti je biskupským
vikárom pre rehoľníkov. Je titulárnym biskupom Lamdie.
Spolu s Mons. Alainom de Raemy – biskupom pre pastoráciu mládeže v západnom
Švajčiarsku – je Marian Eleganti biskupom pre mládež
v nemecky hovoriacich častiach Švajčiarska a pre Tessin.
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koch som tu bol potom ešte dvakrát, predtým než som vstúpil do kláštora. Dnes tu
vidím úplne iné Medžugorie. Všetko sa
zväčšilo a oveľa viac sa tu musí organizovať.
Boli vaše prvé púte do Medžugoria
nejakým spôsobom smerodajné pre
váš život?
Od najútlejšieho detstva som už kráčal
s Pánom a od mojich devätnástych narodenín som bol rozhodnutý stať sa kňazom.
Hľadal som Boha a nechcel som nič
uprednostniť pred Kristom. V tom čase
sme boli s naším spoločenstvom, ktoré
vtedy ešte nemalo cirkevné uznanie, v ťažkej situácii. Vtedy ma Medžugorie veľmi
povzbudzovalo.
Aké sú vaše dojmy z dvadsiateho
piateho festivalu mladých?
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Zažil som tu Cirkev: to, čo sa ohlasuje
a ako sa to ohlasuje. Sviatosti, ktoré sa tu
udeľujú a ako sa udeľujú. Nie je to nič iné
ako to, čo si prajeme: živé kresťanstvo,
skutočná radosť z priateľstva s Kristom,
stále väčšia ochota konať jeho vôľu a nechať sa ním spasiť. To vidno, keď máte
možnosť nahliadnuť do srdca, ktoré sa
vám zveruje. Veľa cudzích ľudí prichádza,
otvára sa, zveruje sa iným. Vtedy tiež vidno, aké vážne osudy a skúšky títo ľudia
v sebe nesú a prečo sem prišli. Oni prichádzajú, aby našli orientáciu a silu pre svoj
život.
To, čo som tu videl, sú naozaj veľké výzvy. Nevieme si predstaviť, čo všetko sem
ľudia v tichu nesú. O tom si môžete spraviť nejaký obraz, iba keď sa rozprávate
s jednotlivými ľuďmi, ktorí vám odhaľujú
svoj osud a ich životnú cestu.
V Medžugorí tí, čo hľadajú Boha, dostanú
útechu, orientáciu a pomoc od kňazov. Zapôsobilo na mňa, že tu boli stovky kňazov,

aj veľmi mladých, ktorí nechcú robiť nič iné
ako prinášať Krista mladým ľuďom.
Cítite tu v Medžugorí pomoc Panny
Márie pri ohlasovaní evanjelia a pastorácii?
Áno, cítiť tu jej materinskú lásku. Je tu
výnimočne prítomná. Tieto posolstvá dýchajú istým jednoduchým, povzbudivým
a hlbokým duchom. A zdá sa, že nič nie je
prehnané, ale je to veľmi jemné, nežné
pozvanie a povzbudenie. Spôsob ohlasovania prítomný v posolstvách sa mi páči.
Cítiť za tým istú ženskosť, teplo a pokoru
matky. Dá sa to porovnávať s evanjeliom.
Vidíme, že tu sa nám približuje to, čo je
napísané v evanjeliu.
Vidíte tu podnety pre novú evanjelizáciu?
To, čo sa tu v Medžugorí deje, je nová
evanjelizácia. Milióny ľudí sem prichádzajú a otvárajú sa Božiemu slovu. Neustále

sa hovorí o Božom slove: v ohlasovaní
kňazov, v kázňach, katechézach. Neustále sa ohlasuje Božie slovo, evanjelium.
A to je evanjelizácia. Mnohí ľudia takto
znovu objavia svoje kresťanstvo, obnovia
si krstné milosti a znovu preniknú do hĺbky. Keby sme tvrdili, že tu nie sú žiadne
podnety pre novú evanjelizáciu, tak by
sme boli slepí a pre veľa stromov by sme
nevideli les.
Čo sa môžeme naučiť od Matky Božej pre ohlasovanie evanjelia?
Myslím si, že by sme mali ohlasovať
evanjelium priateľským spôsobom. Podobne to robí aj pápež František. Ale to
isté ma nadchýnalo aj u pápeža Benedikta. On vždy veľmi pokorným, jemným, jednoduchým a priateľským spôsobom vyslovil pravdu, ktorá nás oslobodzuje. Túto
pravdu vidím pôsobiť aj tu.

FESTIVAL MLÁDEŽE
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V týchto dňoch ste často aj vy sám
siahli po gitare a hrali spolu s medzinárodným chórom. Je hudba pre vás
jedným zo spôsobov, ako ohlasovať
evanjelium „priateľsky“?
Niekedy „odídem“ zo svojej úlohy biskupa. K môjmu životnému príbehu patrí aj
hudba, ktorá sa tu hrá. Často spievam
a hrám s gitarou v ruke svoje modlitby.
Tak vzniklo aj to Ave Maria, ktoré som tu
spieval. Táto pieseň sa dotkla sŕdc mladých. To zisťujem, keď na rozličných miestach počujem, ako sa z nej spievajú niektoré časti. Zvuk a echo zostali v srdciach.
Boh pôsobí aj skrze hudbu, preto sám občas siahnem ku gitare. Keď všetci tí ľudia
na námestí začali spievať, bol to moment
milosti a spoločnej modlitby.
Na festivale ste mladým hovorili
o Panne Márii...
Hovoril som o Márii Bohorodičke. Bolo

výročie Posviacky chrámu Santa Maria
Maggiore v Ríme. Táto bazilika bola postavená v roku 431 pri príležitosti vyhlásenia
dogmy v Efeze. Panna Mária smie byť nazvaná Bohorodička nie preto, že ako stvorenie môže porodiť Boha, ale preto, že
porodila Boha, ktorý sa stal človekom. Výraz Bohorodička je v skutočnosti výrokom
o Kristovi. Keď je Mária Bohorodičkou
a Matkou Božou, znamená to, že Ježiš je
Boh. Veď inak by Mária bola porodila iba
človeka, ktorý by bol býval splodený iným
človekom. Ale tak to nebolo, lebo Panna
Mária počala Ježiša z Ducha Svätého. Musím správne vidieť Máriu, lebo inak nepochopím, kto je Kristus! Titulom Bohorodička síce oslavujeme Máriu, ale v skutočnosti tým hovoríme: Ježiš je Boh! Mária
sama mala bázeň pred touto plnosťou milosti. Ona preteká milosťou a ako matka
nemôže nič iné, ako odovzdať túto milosť
nám, jej deťom. Týmto spôsobom nás

Biskup Marian Eleganti slávi svätú omšu v Medžugorí
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vždy vedie k Ježišovi. Keď sa má Kristus
narodiť v človeku, tak tam musí byť prítomná aj Bohorodička. Preto Mária má
mať ústredné miesto v ohlasovaní Cirkvi
i v živote jednotlivých veriacich. Keď si
myslíme, že môžeme rásť bez Márie, tak
ignorujeme Božie cesty.
Čo si myslíte, prečo je mládež tak
nadšená Medžugorím a Pannou Máriou?
No, mládež je mladá. A materinskosť je
takisto Božou vlastnosťou, veď aj Ježiš ju
spomína: „Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka zhromažďuje
svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!“
(Mt 23,37)
To je tiež jeden z rozmerov Boha a tento
rozmer Božej lásky k nám prichádza v tvári Panny Márie. Ježiš nám ukazuje podobu
Otca: „Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma
poslal.“ (Jn 12, 45) Obidvoje patrí k sebe.

Hľadáme Otca a zároveň hľadáme Matku.
A práve mladí ľudia potrebujú oboje a hľadajú oboje.
Čo by ste kládli na srdce pútnikom,
ktorí prichádzajú do Medžugoria?
Pozrite na Ježiša, pozrite na vašu Matku
a nasledujte ich. Nenechajte sa pomýliť,
ale žite evanjelium – a zvíťazíte!

Biskup Marian Eleganti s medžugorským farárom pátrom Marinkom Šakotom
FESTIVAL MLÁDEŽE
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Matka Božia zmení tvoj
život! Odpustenie lieči!
Rozhovor s pátrom Marinkom Šakotom
pre Modlitbovú akciu viedla v Medžugorí
M. Elfriede Langová-Pertlová

Páter Marinko, Medžugorie je miesto citeľného pokoja, zmierenia a odpustenia.
Nie je práve toto aj hlavné posolstvo
Matky Božej svetu?
Áno, Matka Božia nás učí odpúšťať. Hovorí:
„Modlite sa za lásku! Modlite sa, aby vašu
lásku pociťovali tí, čo vás nenávidia.“
Podobne znejú aj Ježišove slová pre
nás: „Milujte vašich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú!“
(Mt 5, 44-45) Myslím si, že toto je ozajstná výzva pre každého kresťansky
zmýšľajúceho človeka.
Modli sa za nich, až kým nepocítiš v sebe
zmenu. Musíš spoznať, že sú chvíle, kedy
nedokážeš myslieť objektívne. Vtedy vidíš
len negatívne veci. Musíš zistiť aj to, kedy
nie si šťastný a spokojný, lebo vidíš len to, čo
nemáš, a nie to, čo máš. Musíš skúšať, pýtať
sa, ísť na spoveď a tam stretnúť milosrdného
Ježiša a aj sám odpustiť. Odpustenie je oslobodenie! Odpustiť nie je vždy ľahké, ale je to
dobré, uzdravujúce. Ak neodpustíš, zostávajú
u teba tie negatívne veci – negatívne myšlienky,
pocity – a škodia ti, stávaš sa otrokom zla, nenávisti.
Musíš sa oslobodiť a odpustiť. Odpustenie je medicína, liek, lebo ti pomáha oslobodiť sa od nenávisti. Nenávisť je choroba a vedie k bezradnosti.
Ale napríklad odpustenie z pozície nevinného nie je také jednoduché. Vtedy určite potrebujeme pomoc zhora.
Musíš sa modliť: „Daruj mi lásku pre tú osobu, kto10
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rú nemám rád; pre tú, ktorá ma nenávidí.
Daruj mi lásku pre osobu, o ktorej som hovoril zle.“ A uvidíš, že niečo sa začne meniť. Začne sa posilňovať tvoja láska a keď
je láska silnejšia, tak budeš aj veci vidieť
inak. Oči budeš mať jasné a budeš inak
vidieť, inak myslieť a začneš si všímať
dobré veci u tejto osoby. Všimneš si, že
táto osoba má aj dobré vlastnosti. Bude
sa ti zdať, že sa zmenila. Ale nie, tento človek sa nezmenil, len ty si iný. Keď sa zmení tvoj pohľad, zmení sa aj všetko ostatné:
choroba, smrť, život – všetko je iné!
Hovoríš tu úžasné veci, ale také ľahké sa mi to predsa len nezdá. Ako sa
dá vyrásť srdcom k tomuto pohľadu?
Drahí priatelia, naučme sa modliť sa
srdcom! To je veľmi dôležité, pomáha
nám to veriť. Musíme sa jednoducho
modliť k Ježišovi. Možno máš nejaký
hriech, nejakú slabosť, problém, ktorý
leží medzi vami ako prekážka. Príď k Ježišovi, príď ako Peter, a nie ako Judáš.
Judáš spáchal hriech, ale potom chcel
tento problém riešiť sám, bez Ježiša.
Matka Božia nás učí žiť s Ježišom tak,
ako Peter. Peter bol vo veľkej kríze, ale
spomeňte si, ako sa pozrel Ježišovi do
očí po tom, čo ho zaprel. Začal plakať
a meniť sa. V Ježišových očiach našiel
lásku, cítil, že on ho nezavrhuje, neodsudzuje. Aj my to musíme cítiť, tak ako pri
spovedi. To je to, čo Matka Božia pre nás
chce: stretnúť sa s milosrdným Ježišom,
cítiť jeho pohľad, aby si začal veriť, že
Boh ťa neposiela preč, že Boh ťa miluje
aj vtedy, keď si slabý, keď si zhrešil.
Matka Božia vo svojich posolstvách
často hovorí, ako veľmi nás miluje.
Jej láska je predsa aj láskou Božou.
Božia láska je ako slnko. Nie je ako zem.
Zem sa točí, my ľudia sme ako zem – točí-

me sa, meníme sa. Naša láska je podmienečná: Ak ty miluješ mňa, potom aj ja milujem teba. Keď nerobíš veci, ako ja
chcem, potom sa hnevám. Taká je naša
láska. Musíme ísť k Ježišovi a učiť sa od
neho. Matka Božia nás volá, aby sme šli.
Láska jej Syna je silnejšia ako naša láska,
ktorá je naviazaná na podmienky.
Čo je ešte dôležité pre náš duchovný život, čo máme robiť, aby sme videli druhých vedome pozitívne a prijímali ich?
Panna Mária nás pozýva k pôstu – v stredu a piatok, dvakrát do týždňa. Je dôležité, aby sme sa začali postiť, jedno akým
spôsobom, lebo vtedy si začneme všímať
veci. Veľmi často máme príliš veľa vecí,
a teda prestávame si vážiť dobrá, ktoré
máme. Napríklad tieto kvety tu. Matka Božia hovorí často o kvetoch. Prečo? Lebo
ODPUSTENIE
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kvety sú niečo obdivuhodné, a zároveň
veľmi jednoduché. Často to nevidíme,
lebo sme príliš hlboko utopení „v našich
myšlienkach“. Vidíme len to, čo nám robí
problémy, vidíme, čo nám chýba. Matka
Božia hovorí ako Ježiš: „Otvorte si oči pre
kvety, pre vtáky, pre veci okolo vás!“ Každý človek je zázrak!
Páter Marinko, zdá sa, že pôst nás
robí aj vďačnejšími, predovšetkým
voči Bohu.
Matka Božia učí, že skrze pôst začneme
vidieť veci v správnom svetle. Všetko, čo
máme – toľko zázračného – je Boží dar:
vzduch, ktorý dýchame, vtáky, stromy.
Máme dostatočný dôvod, aby sme sa tešili. Vtedy sa v nás prebudí radosť a my budeme slobodní, lebo sa naučíme, že nedostaneme všetko, čo chceme. Náš pohľad je totiž často chybný, naše oči sú zaviazané a my vidíme len slabosti a negatívne veci aj v ostatných ľuďoch.
Pôst teda oslobodzuje, uvoľňuje
zviazanosti a závislosti a otvára naše
vnútorné oči. Dá sa tomu takto rozumieť?
Áno, mnohí z nás majú problémy, lebo
toľkým veciam nedokážu odolávať. Musíme sa cvičiť odolávať, uvoľniť sa, byť trpezliví s nami samými a s ostatnými ľuďmi. Sme takí netrpezliví s inými, ak nie sú
takí, akých by sme ich chceli mať. Tak často ich posielame preč. Keď mi povieš niečo dobré, tak sa cítim dobre. Keď ma skritizuješ, tak sa cítim zle, vtedy od teba
utekám. Sme závislí od ľudí, od vecí – nie
sme slobodní! Matka Božia nás učí, ako
sa stať slobodnými: skrze pôst, skrze otvorenie našich vnútorných očí. Moji drahí
priatelia, toto je škola Matky Božej, je to
dobrá škola, v ktorej sa staneme šťastnými.
12
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Matka Božia v posolstvách často
hovorí o šťastí. Páter Marinko, čo rozumieš ty pod slovom šťastie? Ako ho
chápe Naša Pani?
Panna Mária nám hovorí, že si praje, aby
sme boli šťastní už v tomto svete a potom
spoločne v nebi. Hovorí napríklad: „Chcela by som, aby ste sa modlili srdcom!
Chcela by som, aby ste sa modlili s radosťou!“ My, drahí priatelia, sme často nešťastní. Nie preto, lebo by sme niečo nemali, ale preto, že kvôli našej bezmyšlienkovitosti a predsudkom nedokážeme skutočne poznať svet. Čo znamená šťastie?
Podľa Matky Božej je veľmi jednoduché
byť šťastným. Musíme veriť, že Boh nás
miluje, že sme milované Božie stvorenia.
Keď teda začneš veriť, že Boh ťa miluje,
staneš sa slobodným, šťastným človekom!
Teda láska robí človeka aj slobodným? To znamená vedomie, že sme
Bohom milovaní? Vieme vôbec, ako
nás Ježiš naozaj vidí?
Áno, je dôležité pýtať sa, ako ma vidí
Boh. Čo na mne vidí? Spomeňme si, ako
Ježiš pozrel na Petra. Videl ho takého, aký
bol, jeho minulosť, jeho budúcnosť, jeho
potenciál. Musíme sa učiť vidieť náš potenciál a aj ten v iných ľuďoch – aj v nich
vidieť Božie deti. Každý človek je Božie
dieťa. Naša Pani nás učí modliť sa k Duchu Svätému, lebo on otvára srdce. Naše
srdcia sú zavreté, lebo to je pýcha, keď
poviem: „Ja zvládnem všetko!“ Nie, ty nezvládneš všetko, ty nevieš všetko. Ty nevieš všetko lepšie ako tvoj muž, tvoja
žena. Takto hovorí pýcha. Pokora je, keď
poviem: „Ty to vieš tiež.“
To si myslím, že je veľmi pekný a hlboký príklad. Aj Matka Božia vo svojich posolstvách často spomína po-

koru. Napríklad prosí, aby sme k druhým pristupovali s pokorou a radosťou.
Áno, keď sme pokorní, vtedy sa otvárame a počúvame. To je to, čo nás Matka
Božia Mária učí. Ona zostáva v Duchu
Svätom. Nezotrváva na svojom uhle pohľadu alebo svojom spôsobe myslenia, ale
otvára sa. Mária je školou života a modlitby. Ona hovorí, čo si myslí. Je veľmi dôležité hovoriť vlastný názor. Ale je tiež
dôležité počúvať. Mária počúva. Hovorí
anjelovi: „Neviem, ako sa to má stať, veď
ja muža nepoznám.“ Ale ona prijíma to,
čo jej anjel povedal, a odpovedá: „Tu
som!“ To je pre našu komunikáciu, naše
vzťahy veľmi dôležité: Vysloviť to, povedať to svojmu mužovi, svojej žene, povedať to iným ľuďom. Povedz to! Ale potom
počúvaj, čo ti ostatní hovoria, tak ako to
spravila Mária. Nielen to, čo ja hovorím,
čo si ja myslím. Nielen to, ako ťa ja vidím,
ale aj ako ty vidíš mňa. Ja a ty, obidve
strany sú dôležité!

V jednom posolstve nám Naša Pani
pripomína, aby sme žili jej posolstvá
v pokore a láske, aby nás Duch Svätý
mohol naplniť milosťou a silou, aby
sme boli celkom nasmerovaní na
Boha.
Je tiež veľmi dôležité chcieť rozumieť
tomu, ako vidí veci Boh. A to je cesta, ako
spraviť múdre rozhodnutia, ako povedala
Matka Božia v poslednom posolstve. Náš
názor je dôležitý, ale dôležité je aj to, ako
vidia veci iní ľudia. A predovšetkým je dôležité, ako ich vidí Boh. Preto je Mária príkladom otvorenosti a modlitby, lebo počúva,
čo jej Boh chce povedať. Boh hovorí: „To je
môj milovaný Syn, počúvajte ho!“ Mária
a Jozef sú dobré príklady. Majú vlastné sny
a predstavy. Jozef chcel Máriu opustiť, ale
rozhodol sa nezraniť ju. A potom, čo sa tak
rozhodol, mohol počúvať Boha.
Potom je aj svätý Jozef príkladom
ochoty a otvorenosti pre Božiu vôľu,
tak ako aj Panna Mária.
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Áno, táto otvorenosť je veľmi dôležitá:
počuť, čo hovorí Boh. Čo chce Boh povedať, ako vidí veci? Často lipneme na našich vlastných názoroch a potom sa dejú
chyby. Vzďaľujeme sa od seba. Vznikajú
hádky, konflikty medzi nami. Chýba nám
otvorenosť, lebo sa držíme len nášho videnia vecí. Mali by sme sa otvoriť pre Ježiša v modlitbe, mať uši pripravené pre jeho
hlas, byť pripravený na jeho myšlienky,
jeho pohľad. Tak spoznáš, že sa v tebe
deje nejaká zmena, premena.
Páter Marinko, čo môže podľa tvojho názoru pomôcť, aby sme sa ľahšie
otvorili pre Boha, pre iných, aby mohol zavládnuť pokoj v rodinách a na
celom svete?
Proste o lásku! Modlite sa každý deň za
lásku: „Ježišu, prebuď vo mne lásku!“
V tebe je láska, ale nie je prebudená. „Ježišu, prebuď túto lásku k tebe, aby som ťa
začal milovať!“ Musím sa začať modliť
za túto lásku, aby som mohol začať milovať Božie cesty. „Pane, chcem ísť na svätú
omšu, lebo sa chcem učiť milovať ťa, lebo
ťa chcem lepšie spoznať, lebo chcem prísť
bližšie k tebe, lebo chcem byť jedno s tebou – s tvojimi myšlienkami, predstavami.“ Modli sa k Duchu Svätému: „Príď,
Duchu Svätý! Osvieť ma! Prebuď vo mne
nádej!“
Tu by sme mohli ešte raz poukázať
na vďačnosť, ktorú máme žiť. Najlepší príklad nám dáva Matka Božia
sama. Tá, ktorá pri každom zjavení vo
svojej pokore ďakuje vizionárom, že
prišli.
Povedz každý deň „ďakujem“. Takto sa
ti otvoria oči, aby si videl všetko okolo
seba: „Ďakujem za tento kvet. Je taký
nádherný. Ďakujem za môj život, za moju
rodinu. Ďakujem za každého člena mojej
14
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rodiny, za tieto stromy, toto nebo, toto
slnko. Ďakujem, Bože, za všetko!“ Uvidíš,
ako v tebe začne rásť radosť a šťastie!
A povedz: „Ďakujem, Pane, za kríž, ktorý
mám, za utrpenie, chorobu, za osobu,
ktorá je pre mňa krížom, ktorú neviem
vystáť. Je veľmi dôležitá. Je dôležitá, aby
som mohol rásť. Ďakujem, Bože, za všetko. Ó, Pane, ďakujem!“ Opakuj tieto slová: „Ježišu, ďakujem ti! Ježišu, milujem
ťa! Ježišu, dôverujem ti!“ Alebo jednoducho povedz slovo „Ježiš“ a ver v silu tohto
slova. Vyslov ho s láskou, dôverou a vďačnosťou!
Prosím, páter Marinko, môžeš nám
pútnikom povedať ešte nejaké dobré
slovo, dobrú radu k našej púti do Medžugoria?
Otvorte sa Bohu! Moji drahí priatelia,
príďte do Medžugoria, aby ste znovu
našli cestu k sebe samým a k Bohu. Počujte otázku: „Kde si?“ Odpovedzte na
toto volanie. Kiež by ste počuli volanie,
aby ste sa zmenili – seba samých, a nie
tých ostatných. Choďte na Vrch zjavení,
choďte na Križevac! Modlite sa ruženec!
Pozrite na Ježiša a Máriu a učte sa od
nich! To je škola života. Zúčastnite sa
večerného modlitbového programu, potom zažijete omšu z inej perspektívy.
Modlite sa srdcom, modlite sa s radosťou, láskou. Staňte sa novými ľuďmi!
Vráťte sa domov ako noví ľudia, so zmenenými zmyslami, s rozhodnutím nasledovať Ježiša!
Páter Marinko, prajeme ti naďalej Božiu silu a ochranu
Matky Božej pre tvoju prácu tu v Medžugorí.

Medžugorie a P. Slavko Barbarič
24. novembra 2014 uplynulo 14 rokov
od odchodu pátra Slavka Barbariča do
večnosti. Deň po jeho smrti nám Panna
Mária v posolstve hovorí: „Teším sa s vami
a chcem vám povedať, že váš brat Slavko
sa narodil pre nebo a prihovára sa za
vás.“
O pátrovi Slavkovi v súvislosti s Medžugorím sa už napísalo veľa. Tým najdôležitejším je však jeho príklad uskutočňovania posolstiev Matky Božej v každodennom živote. Celý jeho život a pôsobenie
v Medžugorí zanechali hlbokú stopu na
pútnikoch, ktorí sa s ním stretli. Pripravujeme novú knihu, v ktorej chceme ešte
väčšmi priblížiť našim čitateľom túto
osobnosť. V knihe nájdete veľa jeho rozhovorov, myšlienok a úvah k posolstvám,
niektoré jeho kázne a prednášky. Páter
Slavko bol mužom modlitby. Preto sú
v knižke aj jeho modlitby, rozjímania
k modlitbe ruženca a modlitba krížovej
cesty. Svoj postoj k zjaveniam vyjadril
v rozhovore v roku 1992 takto:
Ja osobne verím, že Matka Božia sa
v Medžugorí zjavuje. Od januára 1982
som v Medžugorí pri vizionároch a pútnikoch. Tieto zjavenia na mňa nesmierne
hlboko zapôsobili. Pred zjaveniami som
bol kňaz a rozhodol som sa pre rehoľný
život, ale zjavenia dali nový obsah mojej
modlitbe, môjmu pôstu a vôbec mojej
kňazskej činnosti. Myslím si, že my kňazi
sa príliš málo modlíme, že by sme sa mali
modliť oveľa viac. Viac by sa mali modliť
zvlášť tí, čo hovoria, že na to nemajú vôbec čas kvôli pastoračnej práci. Ak chceme skutočne ukázať ľuďom cestu k Bohu,
ak ich chceme k Bohu priviesť, tak to nie
je absolútne možné bez hlbokého, osobného vzťahu k Bohu, ktorý sa musí každo-

P. Slavko Barbarič

denne v modlitbe obnovovať. Ja osobne
som nemal nijaké zvláštne skúsenosti,
ale videl som ich u iných, a to aj telesné,
psychické a duchovné uzdravenia. Uznávam zjavenia a pokúšam sa žiť podľa
toho, čo Naša Pani hovorí. Cítil som sa
osobne zaviazaný vykonať všetko, aby sa
posolstvá prežívali v samotnom Medžugorí a aby sa odovzdávali aj ďalej.
Knižku plánujeme vydať koncom prvého
štvrťroka 2015 a budeme o tom informovať v časopise i na našich internetových
stránkach.

NOVÁ KNIHA
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V Medžugorí pociťujeme

Rozhovor s pátrom
Ljubičičom viedla Sabrina
Čovičová-Radojičičová
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Kde ste boli v období prvých zjavení
v Medžugorí a aká bola vaša prvá reakcia na túto správu?
Keď došlo k prvým zjaveniam, bol som
v Tihaljine, na mieste, ktoré je vzdialené
od Medžugoria len 33 km. Počas prvých
dní som nebol pri zjaveniach, lebo som
pripravoval žiakov na sviatosť birmovania.
Keď som sa dopočul, že sa vizionárom
zjavila Matka Božia, pravosti zjavenia som
ihneď uveril. Bol som pevne presvedčený,
že naše hercegovinské deti si z takých
vecí nerobia zábavu. V roku 1981 začiatkom júla som sa po večernej omši zastavil
s jedným kňazom v dome u Vicky, kde
sme sa stretli aj s Ivankou. Opýtali sme
sa: „Videli ste Pannu Máriu...?“ Bez rozmýšľania odpovedali: „Áno, videli sme ju!“
Môj spolubrat sa opýtal Ivanky: „Je Matka
Božia taká pekná ako ty, Ivanka?“ Usmiala sa a povedala: „Milý pán farár, keby ste
uvideli Našu Pani, najradšej by ste sa
hneď presťahovali do večnosti, aby ste sa
mohli na ňu večne pozerať. Je taká nádherná, že sa to slovami jednoducho nedá
ani opísať!“
Tak, ako som veril zjaveniam vtedy, verím aj dnes a nikdy som o nich nepochyboval. Je zaujímavé, že práve v tom čase,
keď došlo k zjaveniu v Medžugorí, som čítal o zjaveniach Blahoslavenej Panny Márie v Lurdoch a vo Fatime. Neviem, či to
bola náhoda, ale ja verím, že u nás veriacich nič nie je náhoda. Vtedy som sa pýtal:
Prečo Naša Pani, keď sa teda zjavuje na
iných miestach, nenavštívi milostivo aj
nás? Od tej doby využívam každý voľný
okamih, idem na Vrch zjavenia, spovedám
a pomáham, ako len môžem.

skutočnú prítomnosť Boha
Prečo sa slovo Medžugorie často
spája so slovom jav?
Slovo jav tu znamená udalosť, zriedkavé
zjavenie, niečo významné, neobyčajné,
mimoriadne, niečo prekrásne.
Medžugorie je naozaj jeden mimoriadny
jav, neobyčajná udalosť, kde sa určitým
ľuďom otvárajú nebesia a je im umožnené uvidieť nebeskú Matku, Blahoslavenú
Pannu Máriu, ktorá sa im predstavuje ako
Kráľovná pokoja. Oni ju vidia tak, ako my
sa vidíme navzájom. Rozprávajú sa s ňou.
Šesť mladých vyvolencov zažilo niečo nevšedné, niečo nadprirodzené. Čosi, čo sa
dá jednoduchými slovami len ťažko opísať.
Čím je pre vás Medžugorie?
Medžugorie je pre mňa milostivé a mimoriadne miesto. Sú to Turíce našej súčasnej Cirkvi, ktoré už teraz nepretržite
trvajú viac ako 32 rokov. Je miestom,
kde došlo k mnohým mimoriadnym a dojímavým obráteniam. Miestom, kam prichádzajú unavení, chorí, podvedení
a sklamaní ľudia a odchádzajú vyliečení,
vymenení, osviežení a dobre naladení ľudia, ktorí chcú vo svojom živote o tom
podať svedectvo a sú naplnení Duchom
Svätým a silou Máriinho slova. Prichádzajú vystrašení a domov odchádzajú
povzbudení.
Naša Pani opakuje to, čo Ježiš povedal
na začiatku svojho ohlasovania: „Obráťte
sa a verte evanjeliu!“ Viera a obrátenie
spolu súvisia, lebo len keď veríme, že
nás Boh môže obrátiť, dokážeme nastúpiť cestu spásy, ku ktorej nás vyzýva od
krstu až po ukončenie nášho pozemské-

ho života. To je podstata Medžugoria, mimoriadna milosť, veľký Boží dar, ktorý
nám pomáha pri rozvoji našej viery.
Medžugorie je dnes jedným veľkým
pútnickým miestom. Ako to vyzeralo,
keď ste sem prišli v roku 1984?
Zjavenia sa začali v júni roku 1981. Ja
som prišiel do Medžugoria v septembri roku 1984. Z pokojnej a tichej hercegovinskej farnosti sa stala celosvetová
farnosť. Zo všetkých strán celého sveta
tam začalo prúdiť veľké množstvo pútnikov. Ľudia prichádzajú so svojím utrpením a starosťami a hľadajú uzdravenie
u Ježiša na príhovor Kráľovnej pokoja. Na
každom kroku počuť rôzne jazyky. Medžugorie sa stalo spovednicou pre celý
svet. Všetci sú viac alebo menej nadšení.
Ďakujú Bohu za všetky milosti, ktoré dostali.
Určite je veľký rozdiel, či sa slúži vo
farnosti v Medžugorí, alebo v nejakej
inej...
V každom prípade je to veľký rozdiel!
V Medžugorí je každý deň nedeľou. Či lepšie povedané – Vianocami alebo Veľkou
nocou. Pútnici prichádzajú vo veľkom
počte a vyhľadávajú pomoc. Chcú sa
s niekým rozprávať, niečo sa pýtať, spovedať sa... Je potrebné mať pre nich čas.
Taký deň môže mať aj viac ako 16 pracovných hodín. Kňaz v Medžugorí nemá skoro vôbec čas, aby si sám oddýchol. To je
tiež jeden zo znakov, že Medžugorie je
prameňom milosti a skutočným zázrakom.
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Prečo prichádza tak veľa pútnikov
do Medžugoria? Myslíte, že človek
môže naozaj objaviť vieru prostredníctvom jednoduchej púte?
Medžugorie je už dlho veľkým pútnickým
miestom – prameňom milosti a skutočným zázrakom, ako niektorí hovoria. V Medžugorí pociťujeme skutočnú prítomnosť
Boha a starostlivú lásku Kráľovnej pokoja.
Preto sa stalo miestom milosti, kde sa ľudia vrúcne modlia a kde dochádza k dojímavým obráteniam i veľkým zázračným
uzdraveniam. Stalo sa milostivým a priťahujúcim magnetom. To je dôvod, prečo tu
prichádza tak mnoho pútnikov. Mnohí otvorene priznávajú, že bez milosti Medžugoria si nedokážu predstaviť súčasný život
s modlitbou, svoju celkovú premenu
a pevnú vieru. Je zaujímavé, že skoro všetci, ktorí sem prídu, sú presvedčení, že sú
v pravom okamihu na správnom mieste.
Môžeme s pokojným svedomím dodať:
Medžugorie je naozaj kúskom nebies na
zemi.
Ako reagujete na to, keď ľudia tvrdia, že sa v Medžugorí dozvedeli o zázračných uzdraveniach, či už duchovného alebo fyzického pôvodu? Môžete rozlíšiť, čo je pravé a čo nie?
Ja často hovorím, že sila Božej milosti
v Medžugorí je taká silná, že je zaznamenaná v početných správach o obráteniach a zázračných duchovných a telesných uzdraveniach. Uznávaný lekár
a profesor z Milana Dr. Gildo Spaziante
hovorí: „Medžugorie je pre túto našu
dobu veľkým Božím darom. Bol by som
rád, aby sme to všetci tak rýchlo, ako je
to len možné, pochopili a v jednoduchosti a pokore otvorili svoje srdcia tejto milosti. Pomôžme si navzájom, aby čím
skôr nastala lepšia a šťastnejšia doba.“
Dr. Gildo napísal tri veľké knihy o zázrač18
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ných uzdraveniach v Medžugorí. Píše
vecne o mimoriadnych Božích zásahoch
na ľuďoch, ktorí trpeli ťažkými, nevyliečiteľnými chorobami. Tu sa dá ľahko rozlíšiť, čo je pravé, prípadne čo je uzdravenie a čo nie.
Je známe, že Cirkev k tomu oficiálne
stanovisko nezaujíma, pokiaľ zjavenia pretrvávajú. Pociťujete sklamanie voči neústupnej averzii určitých
cirkevných kruhov? Očakávali ste
väčšiu flexibilitu v súvislosti so zjaveniami v Medžugorí?
Oficiálne stanovisko Cirkvi môžeme očakávať, len ak by sa ukončili pravidelné zjavenia u všetkých vizionárov. Ale nemôžem
pochopiť, že určití ľudia v cirkevných kruhoch neústupne popierajú tieto udalosti.
Ešte viac ma bolí, keď je niekto proti tomu.
Často pochádzajú tieto názory od ľudí,
ktorí ešte neboli v Medžugorí, ale hovoria
a píšu o tom odmietavo. V Medžugorí je
ale očividné na základe početných obrátení a zázračných uzdravení, že tu dochádza k Božiemu zásahu. Takže sa musíme
pýtať, či sa odporcovia neocitli v situácii,
ktorá sa dá len ťažko vysvetliť... Účinky
Medžugoria sú veľké a nikto ich nemôže
poprieť!
Čo hovoríte na novú medzinárodnú
komisiu pre Medžugorie?
Založenie medzinárodnej komisie pre
zjavenia v Medžugorí som uvítal s veľkou radosťou a nadšením. Členmi komisie
sú v prevažnej miere kardináli a kňazi –
duchovní experti na zjavenia. Cirkev pochopila, že Medžugorie je celosvetový jav
– milostiplná udalosť, ktorej treba venovať väčšiu pozornosť. Ako som už predtým
uviedol: dojímavé, milostivé obrátenia
a zázračné uzdravenia sú pevným dôkazom, že je to Božie dielo. Cirkvi naozaj na

tom záleží. Preskúma všetko ešte raz
a potom urobí správny záver.
Len málo zjavení bolo doteraz tak
dôkladne preskúmaných ako zjavenia v Medžugorí...
Ešte nikdy neboli v dejinách Cirkvi zjavenia Matky Božej preskúmané tak starostlivo toľkými uznávanými expertmi, a to aj
dokonalejšími vedeckými nástrojmi, kritickejšími postojmi a opatreniami – nikdy
a nikde ako tu v Medžugorí. Preto sú aj
ľahšie prijímané ako ostatné zjavenia.
Môžeme pokojne povedať, že vizionári sú
komplexnými svedkami. Je dôležité, že
zjavenia v Medžugorí majú šesť vizionárov
ako priamych svedkov. V Lurdoch to bola
len jedna vizionárka, vo Fatime boli traja.
Väčší počet vizionárov zaručuje väčšiu istotu v tom, čo videli a počuli, ale aj nebezpečenstvo v podobe klamstva, ktoré by si
mohli prípadne vymyslieť. Všetkým nám
záleží na pravde.

Čo keď bude rozhodnutie komisie
negatívne? Máte z toho strach? Čo
potom?
Nemám vôbec strach. Milióny pútnikov
sú dôveryhodnými svedkami toho, čo sa
tu udialo a čo sa v Medžugorí stále odohráva. Podľa ovocia sa spozná, čo sa tu
deje. Počas týchto tridsaťtri rokov sa v Medžugorí uskutočnilo toľko dobra, že sa to
jednoducho nedá nepovšimnúť. Ak členovia komisie nespoznajú v Medžugorí Božie dielo a neuznajú prítomnosť Matky
Božej, potom budú veľmi ťažko vysvetľovať, prečo sem chodia milióny pútnikov
a prečo navštevujú toto miesto milosti.
Nechali sa oklamať a pomýliť nepravými
zjaveniami? Som pevne presvedčený
o tom, že ľudia, ktorým Boh pomohol na
tomto mieste, prídu opäť. Predovšetkým
prídu tí, čo si svoj život nedokážu predstaviť bez milostí, ktorých sa im dostalo na
tomto mieste milosti.

BOŽIA PRÍTOMNOSŤ
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Ktoré sú pre vás najväčšie plody
Medžugoria?
Najväčšími plodmi Medžugoria sú dojímavé obrátenia a zázračné telesné uzdravenia. Chcem predovšetkým zdôrazniť, že
najväčším zázrakom je to, ak pútnik úplne
otvorí svoje srdce a môže zakúsiť Ježišovu
lásku i lásku Matky Božej. Potom je pripravený k obráteniu a k tomu, aby plnil Božiu
vôľu. „Púte do Medžugoria menia ľudí...
Najväčším a najkrajším zázrakom je, že
sa ľudia v Medžugorí obrátia, zmenia!“,
domnieva sa františkánska sestra Biserka Jaguničová. A k tomu dodáva: „Ďakujem, že ste ma prijali!“ To ma najviac dojalo. Od začiatku zjavení je Medžugorie centrom celosvetovej pozornosti a priťahuje
milióny pútnikov z celého sveta. Zjavenia
Matky Božej posilňujú našu vieru, stáva
sa tak pevnou, istejšou a pôsobivejšou.
Naša Pani nám pomáha ľahšie vnímať
Božiu blízkosť a jeho lásku. Mnohí objavili
v Medžugorí a prostredníctvom zjavení
hodnotu a vzácnosť daru viery a obracajú
sa s ľahkosťou.
Dá sa povedať, že Cirkev dostatočne nevyhodnotila a nevyužila tento
milostiplný moment?
Cirkev Ježiša Krista je univerzálnou sviatosťou spásy pre všetkých ľudí. To je jej
svätá povinnosť. Má byť bdelá a vždy nás
má vyzývať k bdelosti, ako prežívať každý
okamih, ako ho prípadne zužitkovať a ako
ho premeniť na okamih spásy, pre našu
vlastnú spásu a spásu našich bratov
a sestier... My všetci spoločne sme Cirkev
Ježiša Krista. Môžeme povedať, že my
sme to dostatočne nevyužili. Nežijeme
našu vieru naozaj radikálne. Nie sme dostatočne odvážnymi a vytrvalými svedkami tak, ako ich dnešný svet potrebuje
a očakáva. V tomto zmysle sa musíme
ešte snažiť. V súčasnosti je tak málo ľudí,
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ktorí sú presvedčenými veriacimi, teda takými, čo pocítili Božiu blízkosť a lásku.
Musíme na tom pracovať a pomôcť každému, kto sa chce stať skutočným veriacim a dôveryhodným svedkom.
Mirjana si vás zvolila za kňaza, ktorý má oznámiť desať tajomstiev, keď
príde na to čas. Čo myslíte, prečo si
zvolila práve vás pre takúto veľkú
úlohu?
Keď som sa od niektorých ľudí po prvýkrát dozvedel, že si ma Mirjana zvolila na
zvestovanie tajomstiev, pomyslel som si,
že si niekto zo mňa robí žarty. Povedal
som, že je to veľmi vážna vec, aby sa z nej
robili žarty... O niekoľko dní som sa zaoberal myšlienkou: „Čo keď je to naozaj pravda?“ Od prvého momentu mi to nebolo
jedno. Moje zvolenie Mirjanou je ako malé
tajomstvo.
Je to naozaj veľká pocta, ale aj veľká
zodpovednosť. Strach som nepociťoval
vôbec. Keď som stretol Mirjanu, povedala
mi: „Vieš už, že budeš zvestovať svetu tajomstvá, keď príde čas?“ „Je to vôbec
možné?!“ zavzdychal som nedôverčivo. Je
ťažko opísať, čo som vtedy cítil, čo som
prežíval. Boli to okamihy neopísateľnej radosti, skutočného pokoja a vnútorného
šťastia...!
Cítite sa hodný tejto úlohy? Je to
pre vás kríž alebo milosť? Pociťovali
ste to ako česť, boli ste hrdý?
Priznám sa otvorene, že sa necítim byť
hodný tejto úlohy. Nepovedal by som, že
je to kríž. Pokladám to za veľkú milosť,
ktorá ma zaväzuje a robí zodpovedným
v každom okamihu môjho života. Je to
naozaj mimoriadna česť a zároveň veľká
zodpovednosť. Vďaka Bohu nie som namyslený, pretože viem, že je to veľký
hriech a je pôvodom všetkých ostatných

hriechov. Mojím vzorom je naša nebeská
Matka, Kráľovná pokoja, ktorá sa stala
blahoslavenou a svätou vo svojej pokore
a naplnením Božej vôle.
Chceli by ste už teraz poznať tajomstvá? Ste sám na to zvedavý?
Kto by sa čo najskôr nechcel dozvedieť
tajomstvo....? Je to celkom ľudské a pochopiteľné. Zvedavosť však ostáva bokom, nie som zvedavý! Nelámem si nad
tým hlavu. Skôr sa pýtam, čo by bolo, keby
sme všetko dopredu vedeli. Čo by sme
tým dosiahli? Podľahlo by ľudstvo strachu
alebo stiesnenosti? Je to tak lepšie. Nič
nevieme a snažíme sa využiť tento milostivý čas. Vieme, že nič sa neudeje bez Božej vôle, preto môžeme byť celkom pokojní. Okrem toho, Boh obracia všetko na
dobré u tých, ktorí ho milujú a ktorí s ním
rátajú. Strach by mal mať len ten, kto na
Boha zabudol a žije v ťažkom hriechu.

Mali ste niekedy predtuchu vo vzťahu k tajomstvám? Pociťovali ste niekedy osobne prítomnosť Matky Božej? Mali ste niekedy pocit, že sa na
vás Naša Pani obracia?
Celkom stručne: nerozmýšľam veľmi
o tom, čo sa skrýva za tajomstvami, čo
sa presne stane. Veľmi silne pociťujem
prítomnosť Matky Božej v mojom živote
a tiež v živote ľudí, ktorých stretávam.
Keď som bol na základnej škole – a síce
v ôsmej triede – tu som uvidel v mojom
sne po prvýkrát Matku Božiu. To je jeden
z mála snov, na ktoré si spomínam. Odvtedy rástla moja láska k Našej Panej.
Mnohokrát som zažil jej materinskú
a starostlivú lásku. Som vďačný Matke
Božej, že stále k nám prichádza a že
chce, aby sme všetci ako jej deti jedného
dňa prišli do neba. Čaká tam s radosťou
na nás. Buďme jej vďační za jej mocný
príhovor!

BOŽIA PRÍTOMNOSŤ
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Rodina je prvou mo

Jelena a Massimiliano Valente so svojimi deťmi v Medžugorí
Rozhovor viedla M. Elfriede
Langová-Pertlová v Medžugorí

Jelena Vasiljová-Valenteová, vizionárka druhej generácie, hovorí o modlitbovom
živote podľa posolstiev Matky Božej a o svojich vlastných skúsenostiach v rodine.
Jelena, ty sama máš rodinu s piatimi deťmi. Teda cez vlastnú skúsenosť
prežívaš, aká dôležitá je pre spoločnosť kresťanská rodina, ktorej postavenie je v dnešnej dobe popierané.
Význam kresťanskej rodiny v spoločnosti zdôrazňuje aj pápež František.
Preto zvolal na jeseň synodu o rodine.
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Áno. Môžem iba povedať, že som prostredníctvom svojej rodiny našla špecifický
prístup k Bohu. Ako dieťa som sa mohla
vo svojej rodine veľa dozvedieť o Bohu,
a tak som sa naučila Boha milovať. Keď
v počiatkoch prichádzali pútnici do Medžugoria, prichádzali do našich rodín
a o zjaveniach sa dopočuli práve od nich.
Na príklade ich modlitby sa dozvedeli, ako
sa majú sami modliť, pretože rodiny v Medžugorí boli prvými centrami modlitby
a ako prvé podávali ďalej posolstvá Matky
Božej pútnikom.
Veľmi často aj posolstvá Matky Božej boli smerované na rodiny. Ona je
učiteľkou modlitby. Jej škola bola
školou modlitby.
Áno, skutočne! Nás mladých vtedy učila
modliť sa spoločne. Tak vznikla táto mod-

dlitbovou skupinou
litbová skupina. Ale tiež povedala, že prvou modlitbovou skupinou je rodina. Akoby nám chcela povedať: „To, čo sa naučíš
tu, choď a uč to vo svojej rodine, vráť sa
späť do rodiny, modlite sa spolu každý
deň!“ Cieľom rodiny bola každodenná
modlitba. Tak to moja rodina aj vždy žila.
Každé ráno sme vstávali o šiestej a spoločne sme sa modlili ruženec, čítali sme
Sväté písmo a prostredníctvom toho sme
hľadali Božiu vôľu pre náš každodenný život. Tak sme začínali každý deň a každú
prácu – modlitbou v rodine.
Je tento dôsledný spôsob modlitbového života možný aj v tvojej súčasnej rodine?
Pokúšam sa o to, ale musím povedať, že
v Medžugorí sme mali osobitú milosť pre
modlitbu. Vtedy sa žilo tak ľahko, pretože
sme boli obklopení ďalšími rodinami, ktoré žili túto spiritualitu a nebolo pre nás
ťažké porozumieť, že práve tak máme konať. Ale teraz žijem v Ríme, na Západe,
v meste, ktoré je veľmi turbulentné. Životné tempo je rýchle a často sa zdá, že rodiny majú toho tak veľa na práci, že už nemajú čas na modlitbu. Ale ja viem, že my
ako rodiny modlitbu potrebujeme, aj keď
máme toho veľa na práci. Ak sa spolu nemodlíme, rodina oveľa ťažšie žije svoje
povolanie ako rodina. Kristus musí byť
stredobodom nášho života.
Môžeš z vlastnej skúsenosti poradiť
rodinám, ako je možné viesť život
modlitby a žiť posolstvá? Možno máš
pre nich nejakú cestu?
Verím, že rodina má svoje poslanie.
Nedá sa očakávať, že rodina bude vzor-

nou sama od seba. Každý vo vlastnej rodine musí spolupracovať a svojím dobrým
príkladom napomáhať tomu, aby sa rodina stala lepšou. Keď vidíš, že sa rodina
nemodlí, nemal by si sa cítiť skľúčený. To
znamená, že máš poslanie, aby si túto rodinu priviedol k modlitbe. Pokladám to za
pokušenie, ak sa členovia rodiny nechcú
modliť. A väčšinou ešte aj zvonku prichádza istý tlak. Predsa však musíme rešpektovať, keď jednotliví členovia rodiny chcú
robiť niečo iné. Tu vidím viac ako len nutnosť pre tento druh misie, a to pomáhať
členom rodiny, aby postavili Boha do stredobodu svojho života. Myslím si, že to platí pre nás všetkých: Keď Boh posiela ľudí
do môjho života, tak chce, aby som ich
priviedla k nemu. Bude to pre mňa ako
poslanie. Napríklad priviesť môjho manžela k Bohu a pre môjho manžela to znamená zasa priviesť mňa k Bohu.
Rozprávala si nám, že ti Matka Božia povedala, aby ste sa pomodlili
ráno Verím v Boha, Anjel Pána a jednu modlitbu k Duchu Svätému. Modlíte sa to ešte vo vašej rodine?
Áno, modlíme sa ešte. Nevidím žiadnu
inú cestu. Vzývanie Ducha Svätého je niečo, čo nás naučila Matka Božia. Predtým
sme to nerobili. Každé ráno sa prebúdzame a musíme vedieť, že sme novým stvorením. Boh k nám prichádza, aby zmenil nás
a život ľudí okolo nás. S touto radosťou musíme začínať deň – so vzývaním Ducha
Svätého. Matka Božia chce, aby sme vždy
vzývali Ducha Svätého, pretože nemôžeme
nič urobiť bez Božej lásky a sily Ducha Svätého. Potrebujeme milosť! Niekedy to stojí
veľa utrpenia a ťažkostí v živote, kým poRODINA
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chopíme, akí sme malí a ako veľmi potrebujeme Boha a aké mocné je Božie dielo
v našom živote. Duch Svätý je kľúčový prvok, takmer ako motor. To, čo my nemôžeme vykonať, on môže, pretože on je Božie
účinkovanie. Čítali sme aj Božie slovo v Písme. Mali by sme si z neho prečítať každé
ráno jeden verš a ten by sa mal stať inšpiráciou pre náš deň.
Páter Slavko vždy hovoril: „Matka
Božia je matkou a vychovávateľkou,
pretože nás tak pedagogicky vedie
k Bohu, k Ježišovi.“
Áno, vychovávala nás počas mnohých rokov. To sme vždy vedeli. Predsa nás však
viedla s osobitnou láskou, lebo inak by
sme jej výchovu neboli prijali. Verím, že ide
hlavne o to, čo Matka Božia povedala:
„Keby ste len vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Najdôležitejšie je, aby ľudia prichádzajúci do Medžugoria cítili, že ich volá Matka. Miluje nás z jed-
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ného osobitého dôvodu. Môže nás priviesť
k Ježišovi. Učí nás jeho slovám, ako to urobila v Káne. Opakuje rovnaké veci aj tu.
Hovorí nám veci, o ktorých už hovoril Ježiš,
že ich máme robiť. Takto nám pomáha kráčať jeho cestou. Vychovávala aj Ježiša.
Viem si ho predstaviť ako malého chlapca,
ako sa od nej učí, napríklad vlastnej viere
a tradícii praotcov. Učila ho, hoci on mal
väčšie poznanie ako Panna Mária. Ale
v čase, keď bol malým chlapcom, vychovávala ho Božia Matka. Myslím si, že keď začíname školu života, potrebujeme vždy
matku. Keď sa kajáme a hľadáme Boha,
potrebujeme matku. Stojíme vždy pod jej
plášťom, pod jej „krídlami“.
Na iných miestach sa Matka Božia
zjavuje často ako prorokyňa a tu padajú medzi iným aj apokalyptické slová. V Medžugorí sa to stáva len zriedkavo. Tu vždy hovorí: „Som vaša Matka. Milujem vás! Chcem vás priviesť
k Ježišovi! Musíte myslieť na večnosť!“ Hovorí tak láskyplne, tak odlišne...
Máme prorokov, ktorí predpovedajú
strašlivé veci, a potom prorokov, ktorí prorokujú pekné veci. Matka Božia môže byť
napriek tomu aj tu prorokyňou. Pokoj je
najväčším proroctvom! Napríklad prorok
Izaiáš svetu zvestuje pokoj pre dobu, keď
príde Mesiáš. A Matka Božia je tu Kráľovnou pokoja. Osobne verím tomu, že nám
prináša novú dobu, čas pokoja. A hovorí:
„Chcela by som, aby sa nebo pre vás začalo už tu, teraz, na tejto zemi!“ Myslím,
že sme začali s Matkou Božou tu v Medžugorí čas pokoja, aj keď veľa trpíme.
Ale ona potrebuje od nás aj to, pretože
utrpenie je tiež modlitbou. Keď trpíme,
nemáme sa cítiť porazení, vzdialení od
Boha, ale máme vedieť, že máme účasť
na Kristovom utrpení, a tak napomáha-

me, aby pokoj prišiel na svet. Keď pracujeme, modlíme sa a trpíme, pracujeme na
misii Matky Božej a na zavŕšení Kristovho
diela.
Matka Božia teraz v tomto čase nehovorí priamo o trápeniach a ťažkostiach. Nikdy nehovorí, že toľko ľudí
musí umierať a že tak veľa kresťanov
stráca svoj život pre Ježiša. Hovorí:
„Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Udržujte pokoj vo vašich srdciach!“
Niekedy však očakávame, že od nej
dostaneme jasnú odpoveď...
Áno. Tak veľa ľudí trpí. Vidím, že ona
nám dáva slová pokoja. Chce, aby sme
dôverovali. To počujem zo slov Matky Božej. Prináša nám Kristove slová, slová dôvery, tej istej dôvery, ktorú mala pod krížom, keď jej Syn umieral. Ale vidím, že tak
veľa ľudí, ktorí sú pri nej blízko, trpia. Neviem nič o budúcnosti, o tajomstvách, ale
vidím veľké utrpenie. Máme vojny, kresťania trpia v Afrike, na Blízkom východe a vo
svete naozaj nie je dobrá situácia! Myslím
si, že Matku Božiu nemáme zaťahovať do
týchto udalostí, keď hovorí o pokoji. Ona
chce, aby sme dôverovali, aby sme nestrácali nádej. Potrebuje nás. Hovorí: „Vy
ste moji apoštoli! Potrebujem vás!“ Vždy
hovorím ľuďom, keď prídu do Medžugoria:
„Neprišli ste tu sami kvôli sebe, ale prišli
ste, aby ste pomáhali druhým! Život je
krátky a keď ťa Matka Božia volá, tak ťa
volá, pretože potrebuje pomoc!“ Kristus
zachraňuje svet skrze Cirkev a nie bez nej!
Všetci sme členovia jeho Cirkvi a musíme
byť všetci veľmi aktívni.

Najprv by som sa chcela poďakovať za
všetko, čo robíte, za dôveru, ktorú máte,
za vašu radosť. Musíme sa modliť za jednotu všetkých, ktorí do Medžugoria prichádzajú a prišli. Veľa ľudí prišlo a stratili
svoje povolanie, už viac nevedia, prečo
sem prišli. Priala by som si, aby sme všetci stáli okolo Matky a konali pre ňu viac,
viac pre svet, pretože sme dostali veľkolepé dary a ohromné talenty. Ale diabol nám
často ukazuje naše slabosti a my hovoríme: „Nie, Matka Božia si ma nemôže vyvoliť. Nepotrebuje ma!“ Musíme povedať:
„Tu som! Som tu, aby som pomohol!“ Musíme vytvárať modlitbové skupiny a byť
úzko spätí v modlitbe, pretože potom vieme, komu patríme. Keď sme osamelí, diabol napáda nášho ducha a strácame nádej. Spoločne sme silní! Avšak nezabúdajme, že prvou modlitbovou skupinou má
byť rodina!
Ktoré ďalšie výnimočné spôsoby pomoci, milá Jelena, nám môžeš ešte
navrhnúť?
Predovšetkým musíme všetci dať odpoveď tejto láske, ktorou nás Matka Božia
miluje. Všetci musíme vstúpiť do jej srdca,
ktoré je plné lásky a plné Ducha Svätého.
Nikdy sa nedajme odlúčiť od tohto srdca!
Zasväťme sa jej! Buďme jej deťmi, aby
sme mohli dokončiť dielo Ducha Svätého
a jej dielo.

Prosím ťa, Jelena, môžeš nám poradiť, ako má konkrétne vyzerať toto
nasadenie na pomoc Matke Božej
a našej matke Cirkvi pre naše rodiny,
ktoré predstavujú cirkev v malom?
RODINA
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Myšlienky k posolstvu
z 25. septembra 2014
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako
hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú svetlo a krásu druhým
pre radosť. Milé deti, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou
a pokojom, a najmä modlitbou za všetkých, ktorí sú ďaleko
od mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša. Milé deti, vydávajte o svojej viere a modlitbe svedectvo v radosti. V radosti
viery, ktorá je vo vašich srdciach, a modlite sa za pokoj, ktorý je vzácnym darom od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali
Dr. Johannes Gamperl
moje pozvanie!“

Prípravná modlitba
Vďaka, naša nebeská Matka, že si nám
priniesla také krásne prirovnanie, aby
sme rovnako žiarili ako hviezdy na nočnej
oblohe. Oni dávajú našim blížnym svetlo
a krásu, ktorou ich môžeme potešiť. Ako
krásne žiaria hviezdy na tmavej nočnej
oblohe k poteche nášho srdca. Aj my
máme – ako tvoje deti – prinášať druhým
ľuďom žiaru, krásu, radosť a pokoj. Ale
predovšetkým sa máme modliť za všetkých, ktorí sú ďaleko od tvojej lásky, Matka Božia, a ďaleko od lásky tvojho Syna
Ježiša. Pomáhaj nám, naša nebeská
Matka, darovať radosť našej viery a našu
modlitbu ľuďom, ktorí sú ďaleko od Boha.
Modlime sa za dnešný, taký nepokojný
svet, pretože iba sám Boh nám môže darovať hlboký pokoj, ktorý zachraňuje
svet.
Byť ako hviezdy
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby
ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojou
žiarou dávajú svetlo a krásu druhým pre
radosť.“
„Svietiac z nekonečna, kam sa nikdy
náš pohľad nedostane, zo svetov, ktoré
len tušíme, všetko milujúc primäl k pohy26
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bu, čo mimo času a priestoru žiari v prvotnom jase v ústrety Božej nádhere.“
(Dante) Aj my máme byť ako hviezdy,
k tomu nás nabáda Matka Božia. Máme
blížnym dať jas, svetlo a krásu, aby sa radovali.
Istý návštevník nádhernej džakovskej
katedrály (v Chorvátsku) narazil pri východe na biedne odetého žobráka. Cirkvi
nie príliš naklonený návštevník sa ho
spýtal: „Počujte, čo si tak myslíte o plytvaní prostriedkami na vnútro kostola?“
Tu mu dal úbožiak dobrosrdečne peknú
odpoveď: „Ach, pozrite sa, často sa modlím za nášho biskupa, ktorý nám tu postavil tento krásny kostol. Tak má aspoň
jeden z nás malé poňatie tu na zemi, aké
to raz bude krásne tam hore v nebi.“
Matka Božia, pomôž nám, aby sme sa
cez nádheru krásnej nočnej oblohy radovali a túto radosť vďačne rozdávali ďalej
našim spolubratom. Žalmista zvestuje
plnú radosť: „Pane, opora moja, útočište
moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja
pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít,
sila mojej spásy a môj ochranca...“ (Ž 18,
3) Všimnime si raz celkom vedome
hviezdnu oblohu, chváľme a zvelebujme
Boha!

Žiara, krása, radosť a pokoj
„Milé deti, buďte aj vy žiarou, krásou,
radosťou a pokojom, a najmä modlitbou
za všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša.“
Svätý Augustín hovorí: „Ako môžeme mať
radosť v Pánovi, keď je od nás ďaleko? Ale
on nie je ďaleko. Ty konáš, akoby bol vzdialený. Miluj ho a on sa ti priblíži. Miluj ho
a urobí si v tebe príbytok. Pán je blízko,
o nič sa nestarajte. Boh je Láska. Budeš
sa ma pýtať: Čo je podľa teba láska? Láska je to, cez čo my milujeme. Čo milujeme? Nevysloviteľné Dobro, Dobročinnosť,
dobrého Stvoriteľa všetkého dobra. On
sám ťa chce potešiť, od neho máš všetko,
čo ťa teší. Nehovorím však o hriechu. Ten
jediný nepochádza od neho. Okrem hriechu všetko ostatné máš od neho.“ (sv. Augustín: O viere v Božiu prítomnosť) Náš jas,
našu krásu, našu radosť a náš pokoj chceme vyžarovať – skrze vieru navonok –
a predovšetkým sa chceme modliť za tých,
ktorí sú ešte ďaleko od Božej lásky a lásky
Panny Márie.

Radostní svedkovia viery
a modlitby
„Milé deti, vydávajte o svojej viere
a modlitbe svedectvo v radosti. V radosti
viery, ktorá je vo vašich srdciach, a modlite sa za pokoj, ktorý je vzácnym darom
od Boha.“
Paul Claudel, ktorý prežil hlboké obrátenie, opísal svoju vieru, svoju radosť, svoj
pokoj po tomto prúde milosti: „Stál som
uprostred množstva ľudí v katedrále Notre Dame v Paríži. Náhle bolo moje srdce
zasiahnuté a uveril som. Uveril som takou silou súhlasu, takým pozdvihnutím
môjho bytia, takou istotou, že už viac nebolo žiadne miesto pre akékoľvek pochybnosti... Akí šťastní sú ľudia, ktorí veria! Je to pravda. On ma miluje. On ma
volá.“ Matka Božia, pomôž nám pevne
veriť a predovšetkým sa modliť za pokoj,
ktorý je drahocenným darom. Vďaka ti,
Matka Božia, za tvoju láskavú dobrotu
a lásku k nám!
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Medžugorie je
pohľad do neba

Rozhovor s pátrom
Franjom Dušajom viedol
Vitomir Dajmanovič
14. 9. 2014

Sviatok Povýšenia Svätého kríža sa v Medžugorí slávil v nedeľu 14. septembra 2014
za účasti farníkov a mnohých pútnikov z celého sveta. Slávnostnú omšu na vrchu Križevac slávil o 11. h páter Franjo Dušaj z Čiernej Hory. Pred omšou sa predmodlieval ruženec medžugorský farár páter Marinko Šakota.
„Kríž na vrchole tohto kopca nebol postavený len ako prejav plnenia sľubu
v časoch núdze a hladu, hoci my vieme, že sa takýto sľub naozaj dal. Tento kríž
má pre nás a pre celý Boží ľud hlbší zmysel: Je prorockým ohlásením spásy.
Pán Ježiš hovorí v Matúšovom evanjeliu svojim apoštolom: „Podľa ovocia ich
poznáte.“ V uplynulých osemdesiatych rokoch prišla záchrana pre skutočne
veľký počet ľudí prostredníctvom tohto kríža a všetkého, čo sa v týchto časoch udialo a stále sa deje. A to je to ovocie, o ktorom Ježiš hovorí. Evanjelium
platilo včera, dnes a bude platné aj zajtra. Naši predkovia postavili na vrchole
tejto hory kríž. Pred chvíľou som tento kríž nazval Božím bleskozvodom. Preto
aj Medžugorie a my všetci, ktorí sem prichádzame, sme pod veľkou Božou
ochranou. Veľa ľudí sa tu cíti dobre, dokonca lepšie ako doma. Mnohí by sa
sem aj presťahovali. Hora Tábor je vo Svätej zemi, avšak hora Tábor je aj všade
tam, kde je Ježiš. A tu na Križevci je tiež hora Tábor,“ povedal páter Franjo vo
svojej kázni.
28
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Páter Franjo, mohli by ste sa nám
predstaviť a v krátkosti povedať, kde
teraz žijete a pôsobíte? Aké sú vaše
každodenné povinnosti?
Už 24 rokov žijem a pôsobím v Čiernej
Hore v malom mestečku Tuzi neďaleko
hlavného mesta Podgorica. Moja misia je
pastoračného charakteru: Som farár farnosti Trabojin a robím všetko, čo farár
robí. Keď som sa stal farárom v tejto farnosti, mal som 28 rokov a bol som podľa
veku najmladší farár vo vtedajšej Juhoslávii. Som zakladateľ a vedúci najväčšieho
katolíckeho spirituálneho centra v juhovýchodnej Európe v Sukruči blízko Podgorice. Okrem toho sa veľmi angažujem v oblasti výchovy a vzdelávania. Máme pred-

školskú výchovu
detí komplexného
charakteru a v tejto práci sme jedineční v celej juhovýchodnej Európe.
Boli sme prví, ktorí v krajine a celom regióne začali
využívať ergoterapiu. Je to pedagogicko-liečebné odvetvie medicíny, pomocou ktorého môžeme pomôcť deťom, ktoré majú rôzne ťažkosti a postihnutia v psychosomatickom zmysle. Okrem toho ponúkame všetku nevyhnutnú zdravotnú
starostlivosť v psychologickej, pedagogickej, duchovnej a sociálnej oblasti. To je
pre nás veľká priorita a príspevok k rozvoju a rastu ekumenického i medzináboženského života v Čiernej Hore. Percentuálny podiel detí, ktoré k nám chodia
do škôlky, je skoro sto. U detí, ktoré sa
zúčastňujú terapie, je to nasledovne:
50,4 % sú pravoslávne deti, 33 % katolíci
a 16,6 % moslimské deti. Dohromady ide
asi o 80 detí.
Starám sa aj o sociálny rozvoj a infraštruktúru medzi ľuďmi: Máme jednu cisternu na vodu a už zhruba 22 rokov vozíme vodu do hôr a na miesta, ktoré v časoch sucha medzi Veľkou nocou a sviatkom Všetkých svätých trpia nedostatkom
vody. A to v celej Čiernej Hore. Pomáhame chudobným rodinám potravinami,
liekmi, finančne pomáhame chorým, ak
potrebujú ísť na operáciu. Už dvadsať rokov sa rovnako staráme o opravy rodinných domov. Mnohé z domov nemajú
žiadne kúpeľne, keďže ľudia sú chudobní. S radosťou ale môžem potvrdiť, že
v súčasnosti v mojej farnosti majú všetky
domy kúpeľne. Možno to bude čitateľom
znieť smiešne, ale musíte vedieť, že
MILOSŤ
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v chudobných krajinách je to veľmi dôležitá vec. Hovorím tomu, že toto je evanjelium v akcii.
Páter Franjo, kedy ste boli prvýkrát
v Medžugorí a ako na vás pôsobila
skutočnosť, že sa tu zjavuje Matka
Božia?
Prvýkrát som prišiel do Medžugoria päť
mesiacov po začiatku zjavení. Pre mňa
ako mladého študenta teológie to bolo
takmer neočakávané. Prišiel som s veľkou nedôverou, aby som videl, čo sa v Medžugorí deje. Bol som ale otrasený v duchu, keď som videl, ako všetci tí ľudia
kľačia a s rozpätými rukami sa modlia.
Hneď v prvých minútach som pochopil, že
tu naozaj koná Boh a že Panna Mária sa
zjavuje, lebo ona dokáže to, čo nedokáže

nikto. Odvtedy až dodnes je pre mňa Medžugorie na rovnakej úrovni: Naša Pani sa
zjavila a podľa všetkého, čo sa dnes deje,
zjavuje sa aj naďalej.
Prišli ste z Čiernej Hory, aby ste tu
na Križevci spolu s množstvom pútnikov slávili svätú omšu. Čo pre vás
znamenajú časté púte do Medžugoria?
Som často v Medžugorí, pre mňa je to
duchovný domov. Pán otvoril v Medžugorí
jedno okno, cez ktoré môžeme nahliadnuť
do neba. A Medžugorie naďalej vo mne
niečo mení, mení svet okolo mňa a potom
zmýšľam inak o svete, inak ho prijímam.
Pripomína mi, čo povedal svätý František:
totiž že pre neho je celý svet jeden kláštor,
v ktorom žijú ľudia ako malí bratia. Takto
je aj Medžugorie rodina, kláštor, v ktorom
sú všetci ľudia bratmi a sestrami. Nespočetnekrát som bol v Medžugorí a vždy,
keď sem vyrazím, teším sa a cesta je potom veľmi krátka. Keď potom cestujem
späť, tak trvá cesta veľmi dlho, lebo veľká
časť môjho srdca zostáva v Medžugorí.
Prísť alebo znovu prísť do Medžugoria
znamená vyjsť na horu Tábor. Teraz rozumiem apoštolovi Petrovi, keď povedal
Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu.“ Opakujem s Petrom, že najradšej by som tam aj
zostal.
V Medžugorí sa nachádzajú dva kopce, ktoré pútnici radi navštevujú.
Mohli by ste nám povedať niečo o milostiach, ktoré sa na týchto kopcoch
vylievajú?
Podbrdo pre mňa znamená: Matka stojí
pod krížom tak ako na Kalvárii. V pokore
stojí pod krížom jej Pána. To je fascinujúce: Máriina pokora, jej jednoduchosť, láska, nežnosť a jej rola matky. Ona je tam
s celým ľudstvom pod krížom v škole náš-
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ho Pána, aby mohla pomôcť ľuďom a učiť
ich, ako rozumieť a prijať svoj kríž. Mám
dojem, že ona nás učí modliť sa, aby sme
mohli prijať náš kríž. Preto sa zjavila aj na
menšom kopci a pomáha nám pochopiť,
že ona je naozaj služobnica Pána. Čo sa
týka vyššieho kopca Križevac, je to vulkán
Božej energie, ktorý sýti každého, kto sa
k nemu priblíži. Dnes, keď slávime 80. výročie postavenia tohto kríža, to vidím tak,
že Pán nás pomocou tohto kríža dlho pripravoval, aby sme jedného dňa pochopili,
čo je Medžugorie. A milosť tohto vrchu,
ktorú zažívam, je, že Boh má čas a že
čaká. A podobne ako Pán vždy hovoril
v podobenstvách, tak aj Boží ľud, ktorý
sem prichádza, skrze Medžugorie a tieto
oba kopce chápe to, čomu iní nerozumejú.
Ste zároveň jedným z tých, ktorí
skutočne zažili aj milosť telesného
uzdravenia na príhovor Matky Božej
z Medžugoria. Mohli by ste nám opísať, ako a kedy sa to stalo?
Silu a pravosť Medžugoria alebo milosť
udalostí v Medžugorí som zažil pred operáciou, počas nej a po nej. Bolo to v Nemecku v roku 1995. Prognóza svetovo
známeho neurochirurga bola, že na 99 %
počas operácie zomriem. Mal som nádor
na krčnej chrbtici. Ale Naša Pani spravila
z mínus jedno veľké plus. Zažil som bezmocnosť, nemohúcosť, veľké utrpenie,
ale to všetko sa rýchlo vyparilo ako hmla.
A po dvadsiatich rokoch mi Pán ešte raz
všetko vrátil. Ochránil ma od zlého a dal
mi všetku telesnú, duchovnú a duševnú
silu v plnosti. Dal mi viac, ako som mal.
Za to všetko dlžím našej drahej Matke
Božej z Medžugoria jedno veľké ďakujem. Drahí bratia a sestry, Pán mi mnoho
dal, ale ja viem, že bude aj mnoho požadovať.

Páter Franjo, čo pre vás znamenalo
Medžugorie pred vaším uzdravením
a po ňom?
Pre mňa je Medžugorie nebo na zemi.
Medžugorie je pohľad do neba a to znamená, že existuje večný život, kde nás
Boh všetkých očakáva. Po druhé: V Medžugorí nás Pán pripravuje na nový život.
Pomaly nás učí v škole života, kde sedíme
ako žiaci v laviciach, ako sa dostať do
neba. Jedným slovom: Medžugorie je liečebný ústav, miesto terapie. Keď som bol
chorý, bol som ešte mladý kňaz a svoju
chorobu, svoj kríž som prijal v plnosti. Jedným slovom, bol som pripravený ísť k Pánovi, alebo zostať celý život ochrnutý. Po
tom, čo som bol zázračným spôsobom
uzdravený a prišiel som k oltáru, celú
omšu som plakal. Nemohol som veriť, že
znovu môžem držať v rukách Kristovo
Najsvätejšie telo a krv. To bolo pre mňa
niečo nepochopiteľné a nemožné, ale Pán
mení náš život, robí z negatívneho pozitívne a aj našu chorobu mení na zdravie.
Dnes je sviatok Povýšenia Svätého
kríža a vy ste potvrdili, aký dôležitý je
kríž v kresťanskom živote. Čo pre nás
znamená kríž?
Každý kresťan nesie pečať kríža. To znamená, že my nemôžeme žiť bez kríža.
U niektorých je menší, u iných väčší. Ale
v kríži je nádej a záchrana, cez kríž dôjdeme k nášmu vzkrieseniu. Prirodzene počas života padáme, ale sám Ježiš nás učí,
že máme znovu vstať a kráčať ďalej. Nesmieme zostať ležať pod krížom. Boh dal
každému z nás veľkú šancu. Je dôležité,
aby sme boli pripravení spolupracovať
s Božou milosťou.
Často ste chodili do Medžugoria
a stretávali sa s pútnikmi. O čom s nimi väčšinou hovoríte?
MILOSŤ
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Najskôr chcem pogratulovať každému
pútnikovi, lebo si myslím, že dostal veľké
privilégium, že môže ísť k Matke Božej
do Medžugoria, kde môže znovu nájsť
zmysel svojho života. Druhá vec je, že
som svedkom, ako pútnici, keď Medžugorie zažijú v srdci, už nikdy nebudú
sami.
Tretia vec je, že si tu získavajú Božiu milosť a sú schopní s ňou spolupracovať.
Ako štvrté ich pozývam k tomu, aby okolo
seba vytvárali modlitbovú atmosféru.

Dnes stačí, aby ste, kamkoľvek na svete
prídete, povedali slovo Medžugorie,
a hneď si nájdete ľudí na rovnakej vlnovej
dĺžke. Potom je veľmi ľahké hovoriť o rôznych témach. Vytvárate priateľstvo s človekom, ktorého vidíte prvý raz v živote. To
je Medžugorie, to robí Naša Pani. Piate je,
že človek je Medžugorím „nakazený“ ako
nejakým vírusom a že potom pomáha,
aby Boh mohol konať zázraky. To by bolo
pár mojich najdôležitejších myšlienok
o Medžugorí.

Marin Čilič z Medžugoria – víťaz
US-Open
Víťaz tenisového turnaja US-Open
Marin Čilič sa vrátil po vyčerpávajúcom turnaji do svojho rodiska
v Medžugorí, kde ho očakávalo
okolo 4000 domácich obyvateľov a fanúšikov. Uvítacia ceremónia v Medžugorí sa začala
pred kostolom a pokračovala večerným programom – ružencom
a svätou omšou – vnútri v kostole. Pri omši Marin čítal stať z Písma. Potom po omši medžugorský farár páter Marinko Šakota vo svojom mene a v mene všetkých farníkov
vyjadril Marinovi svoje gratulácie za veľké víťazstvo v tenisovom turnaji v Amerike a odovzdal mu obraz kostola a Matky Božej v Medžugorí so slovami, aby ho
vždy niesol vo svojom srdci, lebo Naša Pani naňho hľadí.
Potom pri vonkajšom oltári Marin pozdravil týmito slovami všetkých veriacich:
„Páter Marinko, ďakujem vám za túto nádhernú omšu a za vaše slová. Chcem
sa vám poďakovať za vašu podporu – v pekných časoch, ale ešte viac v ťažkých
časoch. Ďakujem aj mojim rodičom, lebo bez nich by sa mi toto všetko nikdy
nepodarilo. Ďakujem aj dobrému Bohu a Našej Panej z Medžugoria, lebo mi
ukazovali cestu a boli pre mňa veľkou posilou. Ďakujem, že mi darovali takýto
talent, že je môj život šťastný a že som mohol aj iných spraviť šťastnými. Dúfam, že tak to bude aj naďalej.“ Po svätej omši sa pokračovalo v slávnosti
a v speve v Čorkovom Dolaci, kde vystúpili aj známi speváci chorvátskej hudobnej scény.
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PROJEKT POKRAČUJE
V predošlých číslach nášho časopisu
sme vás informovali o začiatku činnosti
Slovenského informačného centra Medžugorie. Naše pôsobenie sa začalo 31.
júla 2014 práve 25. medzinárodným festivalom mládeže v Medžugorí audio i video
priamym prenosom z Medžugoria. Cieľom
pôsobenia centier je šírenie informácií
z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí v súlade
s oficiálnym učením Katolíckej cirkvi týkajúce sa zjavení, ktoré trvajú. Za každé
centrum je zodpovedná jedna osoba, ktorá zostáva v úzkom kontakte s farnosťou.
Okrem zabezpečenia prenosov z Medžugoria chceme na našej internetovej stránke poskytnúť aj všetky podstatné údaje
o Medžugorí. To je náš cieľ pre najbližšie
obdobie.
Avšak bez finančnej podpory poslucháčov a pútnikov nie je možné zabezpečiť
riadnu prevádzku internetovej stránky.
Veľa závisí aj od vašich príspevkov. Naša
organizácia pracuje výlučne na báze dobrovoľnej spolupráce. Realizácia tohto
projektu si však vyžaduje isté finančné
náklady, ktoré musíme pokryť len z vašich milodarov a príspevkov. Preto si vás
dovoľujeme požiadať o pomoc. Zriadili
sme na tento účel samostatný účet. Je
to jediný účet, ktorý je na tento projekt

zriadený. Svoje príspevky na podporu realizácie tohto projektu môžete posielať
na číslo účtu:
4030 020 326 / 3100
Sberbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 3100 0000 0040 3002 0326
SWIFT (BIC): LUBASKBX

Uvedomujeme si, že väčšina našich čitateľov a priaznivcov nepatrí medzi bohatú
vrstvu obyvateľstva. Avšak zázraky sa naozaj dejú. Veď už naša doterajšia vyše
dvadsaťdvaročná činnosť bez jedinej koruny dotácií zo strany štátu alebo oficiálnych cirkevných inštitúcií je dostatočným
prejavom Božej priazne. Veríme, že s vašou pomocou sa podarí tento projekt
uskutočniť v plnom rozsahu. Vaša podpora však nie je len finančná. Veľmi dobre si
uvedomujeme, že najväčší podiel majú
vaše modlitby a obetované utrpenia, ťažkosti a choroby. To je príspevok mnohých
ľudí, ktorí nám týmto spôsobom vyprosili,
aby sme mohli vykonávať našu činnosť.
Preto sa chceme poďakovať za vašu štedrosť a za vaše prosby o požehnanie pre
našu prácu.
Mariánske centrum Medžugorie
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. augusta 2014 – „Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan
chce zničiť môj plán, ktorý tu mám, a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje,
modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás
svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. septembra 2014 – „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy
boli ako hviezdy, ktoré svojou žiarou dávajú svetlo a krásu druhým pre radosť. Milé deti, buďte aj vy žiarou, krásou, radosťou a pokojom, a najmä
modlitbou za všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky i lásky môjho Syna
Ježiša. Milé deti, vydávajte o svojej viere a modlitbe svedectvo v radosti.
V radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach, a modlite sa za pokoj, ktorý je
vzácnym darom od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
25. októbra 2014 – „Drahé deti! Modlite sa v tomto milostivom čase
a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo
deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje,
uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti
a pripravujte vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z vás sa
prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne
a môjmu Synovi. 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 telefónnom čísle v sieti
mobilného operátora O2:

+421–948 401 104

Na toto číslo môžete poslať aj SMS s odkazom alebo objednávkou.
Nové posolstvo, časopis a aktuálnu knižnú ponuku nájdete aj na internetovej adrese:

www.marianskecentrum.sk
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alebo

www.medjugorje.sk

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
0,80 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu: 4 030 020 318 / 3100, IBAN: SK95 3100 0000 0040 3002 0318,
SWIFT (BIC): LUBASKBX.
Objednávky zasielajte na adresu:
Mariánske centrum Medžugorie, Františkánska 2, 812 68 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

Odkazovač: +421-948 401 104

e-mail: medjugorje@medjugorje.sk
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