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Nezabúdajte,
že modlitba je
tajomný kľúč
stretnutia
s Bohom.

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 24. októbra 2017

Staňte sa ľuďmi lásky
a pokoja!
„Dnes vás pozývam, aby ste boli ľuďmi modlitby. Modlite
sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou a stretnutím
s Najvyšším. On zmení vaše srdcia a stanete sa ľuďmi lásky
a pokoja.“
„Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou.“
Slová Matky Božej z posolstiev z augusta a októbra 2017 opätovne zdôrazňujú potrebu
modlitby. Spomína sa to až tak často, že sa vynára otázka, či naozaj správne chápeme čo je
to modlitba. Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku. Pokúsme sa nájsť odpoveď v škole Matky Božej, ako nás k tomu vedie už dlhých 36 rokov. Základnou podmienkou dobrej
modlitby musí byť modlitba, ktorá vychádza z úprimného a čistého srdca. Nestačí len perami
odriekať slová, ale treba zapojiť do skutočnej modlitby svoje vnútro, modliť sa srdcom. Už
prorok Izaiáš napomína izraelský ľud: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko
odo mňa.“ Modlitba srdcom je skutočná modlitba, ktorou máme oslavovať Pána, vzdávať mu
chválu za každý okamih svojho života a ďakovať za všetky Pánove dobrodenia.
Modlitba musí byť vytrvalá. To je ďalšia podmienka správnej modlitby. Boh nie je náš sluha,
aby sme mu venovali nejaký čas modlitby a potom netrpezlivo čakali na splnenie našich
prianí a žiadostí. Modlitba vkladá svoju dôveru do Pánových rúk.
Ovocím modlitby potom bude radosť zo stretnutia s Najvyšším a pokoj a láska v našej duši.
Poeticky vyjadrila Marija Pavlovičová-Lunettiová túto myšlienku, keď tlmočila slová Matky
Božej: „Pozývam vás, aby ste boli modlitbou.“
Naše modlitbové misijné hnutie má tieto dva ciele: modliť sa srdcom a vytrvalo. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa už zapojili to tohto hnutia a vyzývame váhajúcich, aby sa pridali. Všetko
podstatné nájdete na internetovej stránke www.bohtodokaze.sk.
Úprimne ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí aj finančne prispeli na činnosť našej organizácie. Len vďaka vám sa nám podarilo ešte v tomto roku vydať už piate číslo nášho časopisu a tým skrátiť čas na minimum medzi originálom časopisu MEDJUGORJE v nemčine
a vydaním slovenskej verzie.
Bez vašich príspevkov by naša práca nebola možná. Preto sa chceme poďakovať všetkým
našim čitateľom a dobrodincom aj tým spôsobom, že s každým novým číslom je odslúžená
svätá omša za živých i zosnulých čitateľov nášho časopisu. Chceme tak vytvoriť spoločenstvo tu na zemi i v nebi, ktoré by pomáhalo uskutočniť dielo Matky Božej.
Prajeme vám požehnané a milostiplné sviatky narodenia nášho Pána a veľa sily, odvahy
a lásky v novom roku.

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
ÚVAHA
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10. modlitba
viedenskom

Tisíce ľudí z rôznych krajín sa znova zišli aj tento rok 24. októbra už v poradí na 10. ročníku modlitby za pokoj vo viedenskom Dóme sv. Štefana.
Program sa začal už o 16. h. Členovia chrámového zboru, ktorí pricestovali
z Medžugoria, zaspievali pri hlavnom oltári niekoľko mariánskych piesní pre
vytvorenie vhodnej atmosféry.
Potom nasledovali silné svedectvá zo spoločenstva Cenacolo, kde sa mladí ľudia uzdravujú z drogovej závislosti a kde môžu začať žiť nový život bez
drog, ale s Bohom. Veľmi dojímavé bolo tiež svedectvo Magnusa MacFarlane-Barrowa, ktorého Medžugorie podnietilo na založenie veľkej humanitnej
organizácie Mary´s Meals, ktorá pripravuje denne na školách jedlo už viac
ako pre 1,2 milióna detí a mladistvých v najchudobnejších krajinách sveta.
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za pokoj vo
Dóme
sv. Štefana

Vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová prišla aj v tomto roku do Dómu
na modlitbové stretnutie za pokoj.
Ako osobitný hosť prijal tento rok pozvanie novomenovaný kardinál Ernest
Simoni z Albánska. V ateistickom režime v Albánsku bol v roku 1956 tajne
vysvätený za kňaza a v roku 1963 uväznený a dvakrát odsúdený na smrť
kvôli jeho „neposlušnosti voči komunistickému režimu“. Po osemnástich
rokoch bol prepustený z väzenia. Svoje kňazstvo mohol vykonávať iba v tajnosti, ale ostal po celé tie roky verný svojej viere.
Pápež František sa s ním stretol pri príležitosti svojej návštevy Albánska
v roku 2014 a 19. novembra 2016 ho prijal do kardinálskeho kolégia.

MODLITBA ZA POKOJ
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Svedectvo Marije Pavlovičovej-Lunettiovej
vo viedenskom Dóme

Ruženec je
najsilnejšou pomocou
Veľmi sa teším, že môžem byť tu s vami. Zvlášť dnes, pretože tento rok
je to už po desiatykrát, čo sa v tomto Dóme stretávame pri modlitbe za
pokoj. Modlíme sa za pokoj.
Keď sa Matka Božia zjavila, predstavila za od začiatku ako Kráľovná
pokoja. A vyzvala nás, aby sme boli nositeľmi pokoja – poslami pokoja.
Na tretí deň zjavení, keď sa Matka Božia zjavila, zjavil sa za jej ramenami
kríž a povedala: „Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi. Pokoj medzi ľuďmi navzájom a pokoj vo svete.“ Toto bolo prvé posolstvo, ktoré
dala Matka Božia. A dnes cítime v našich srdciach, aký je pokoj dôležitý.
Je to najväčšie bohatstvo, ktoré môže človek mať – nie materiálne veci,
ale pokoj, pokoj v srdci. A preto Matka Božia tiež povedala: „Boh mi dovolil byť medzi vami, uprostred vás, aby som vás pozvala k láske a učila
vás ceste pokoja.“
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Začala viesť medžugorskú farnosť – prostredníctvom posolstiev, ktoré
farnosti dávala každý štvrtok. Začala viesť modlitbové skupiny. A tiež povedala, že sa rodiny majú stať modlitbovými skupinami. Zobrala Sväté
písmo a povedala: „Čítajte každý deň Sväté písmo. Modlite sa ruženec.“
Bez toho, aby nám to Matka Božia niekedy povedala, bolo nám jasné, že
je to modlitba, ktorá je jej najvzácnejšia, najdrahšia. Povedala: „Zbraňou
voči satanovi je ruženec.“
Dnes sme sa stretli s kardinálom Ernestom Simonim. Povedal, že ho
ruženec zachránil, že sa ho vždy znova modlil počas ťažkých chvíľ. Aj my
vizionári môžeme povedať, že sme mali ťažké chvíle, pretože aj my sme
žili v komunizme. Boli sme deti a mali sme strach pred väzením. Matka
Božia vždy povedala: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa.“ Dodržali sme
to, o čo nás žiadala, a prežili sme. Žili sme uprostred ťažkostí a radostí
Matky Božej a naša viera každý deň rástla. Aj dnes sú ťažkosti: máme
problémy, choroby, starobu, ale ak máme modlitbu, keď máme Boha,
všetko ostatné je na druhom mieste. Pretože Matka Božia hovorí: „Naším cieľom je nebo, večný život.“ A keď myslíme na nebo, môžeme povedať: všetko ostatné je len pominuteľné. Keď myslíme na Matku Božiu,
na svätých, mučeníkov, anjelov, cherubínov a serafínov a tak ďalej, tak
už cítime radosť v srdci a naše srdce sa trochu pozdvihuje smerom
k raju. A Matka Božia nám hovorí: „Bez Boha nemáte žiadnu budúcnosť
ani večný život.“
Prostredníctvom posolstiev, ktoré nám dáva Matka Božia, nás nabáda:
„Čoraz väčšmi sa približujte k Bohu a modlitbe a dosiahnete pokoj. Pokoj zavládne vo vašich srdciach.“ Matka Božia nám v týchto ťažkých chvíľach hovorí: „Boh mi dovolil byť pri vás.“ Ona je s nami.
Ak máme Boha a Matku Božiu, kto môže byť proti nám? A keď na to
myslíme, potom môžeme už cítiť radosť v našich srdciach. O čo nás prosí Matka Božia, aby sme to konali? Už v prvých dňoch, ako sme prichádzali na Vrch zjavenia, nám hovorila: „Choďte do polí v blízkosti vašich
domov. Modlite sa a ja prídem.“ A prišla, zjavila sa. Modlili sme sa ruženec a ona sa veľmi tešila, pretože sme sa modlili ruženec na jej úmysly.
Matka Božia povedala s veľkou radosťou a nadšením: „Poďte ku mne
všetci, dotknite sa ma.“ Naozaj nás chcela všetkých hneď zobrať so sebou do neba. Takto som to aspoň zakúsila a tak sa mi to zdalo. A my sme
MODLITBA ZA POKOJ
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Matke Božej povedali: „Ako je to možné, že sa ťa
môžeme dotknúť – zvlášť tí, ktorí ťa nemôžu vidieť? Iba my vizionári ťa vidíme.“ A ona nám povedala: „Vystrite svoje ruky a podajte mi ich.“
A to sme urobili. A všetci pocítili blízkosť Matky
Božej svojimi rukami. Niektorí zacítili vôňu ruží,
iní zažili teplo, iní chlad alebo iný druh elektrického impulzu. Ale uverili v to, že Matka Božia tu
bola pred nami. Pretože vo svojich srdciach cítili,
že Matka Božia je tu, že nerozprávame klamstvá. Ale my, ktorí sme ju mohli vidieť, sme potom videli, že na šatách Matky Božej vznikali
škvrny tam, kde ľudia siahli – väčšie a menšie
– až sa odev stával čoraz väčšmi poškvrneným
a špinavým. Začali sme plakať a opýtali sme sa:
„Prečo sú tvoje šaty stále špinavšie?“ A Matka
Božia odpovedala: „To sú vaše hriechy.“ Povedala nám, aby sme šli do kostola vyspovedať sa
kňazovi. A my sme išli, pretože nikto z nás
nechcel viac špiniť odev Božej Matky.
Dnes je Medžugorie najväčšou spovednicou
sveta. Pred štyrmi dňami som stretla španielsky
hovoriaceho kňaza, ktorý bol pripravený poskytnúť sviatosť zmierenia pre španielsky hovoriacich pútnikov. Povedal, že vo svojich 65 rokoch
má za sebou bohatú spovednú skúsenosť. A potom mi so slzami v očiach povedal: „Marija,
moje srdce je tak pohnuté spoveďami, týmito
hlbokými spoveďami, ktoré som počul. Títo pútnici majú skutočnú túžbu priblížiť sa k Bohu
a obrátiť sa. A keď som im dával rozhrešenie,
urobil som znak kríža a uveril som, že pre túto
osobu sa odteraz začína nový život.“
Toto platí aj dnes pre nás. Pre nás, ktorí slávime spoločne s Kráľovnou pokoja sviatok pokoja,
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platí, že dnes môžeme začať, že sa môžeme stať
ešte väčšími nástrojmi Kráľovnej pokoja. Čo
bolo včera, zostáva včerajškom. Dnes je dnes.
Prostredníctvom nášho svedectva, našej modlitby, nášho príkladu môžeme obrátiť veľa ľudí,
ktorých stretávame. Rovnako ako to robili prví
apoštoli. O nich sa hovorilo: „Vy ste kresťania,
pretože sa milujete navzájom, delíte sa medzi
sebou.“
Tento rok slávime ďalší sviatok, a to 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Matka Božia
hovorila v Medžugorí iba raz o inom zjavení, a to
o fatimskom. A povedala, že to, čo začala vo Fatime, pokračuje v Medžugorí. A čo povedala vo
Fatime? „Modlite sa za všetkých, ktorí sa nemodlia. Modlite sa za všetkých, ktorí sa Bohu
neklaňajú.“ A v Medžugorí hovorí: „Vydávajte
svedectvo pre všetkých, ktorí nemajú silu vydávať svedectvo.“ Matka Božia chce, aby sme stále viac adorovali, modlili sa, vydávali svedectvo.
Ale ako? Svojím životom, povedala Matka Božia.
Ak niekoho milujeme, tak o ňom hovoríme. Ak
milujeme Boha, potom hovoríme o Bohu. Ak milujeme Matku Božiu, potom hovoríme o nej. Ak
milujeme nejakého človeka, svojho manželského partnera, potom hovoríme o manželovi alebo
manželke. Je to tak? Ak Boha skutočne milujeme, potom sme jeho svedkami. Takto to robili
svätí. Vydávali svedectvo. Predvčerom sme slávili sviatok sv. Jána Pavla II. Koľko len lásky nám
on dal! On, ktorý bol Panne Márii tak skutočne
oddaný. Koľko len lásky preukázal Matke Božej!
Túto lásku som často zakusovala, keď nám vizionárom poslal ružence a prosil, aby sme sa modlili. Potom, keď prišiel Benedikt XVI., pomysleli
MODLITBA ZA POKOJ

9

sme si – teraz prišiel Nemec, to bude dobré. Teologicky a vzhľadom na
náuku viery povedal veľmi jasne: hriech je hriech, svätosť je svätosť.
A vyzval nás, aby sme kráčali po správnej ceste. Matka Božia hovorí:
„Žite Božie prikázania, milujte svojich blížnych ako samých seba, nebažte po veciach druhých.“
Ale niektorí hovoria: „Veď predsa je málo tých, ktorí sa obrátia.“ A ja na
to hovorím: „To nie je pravda. Pretože padajúci strom počujeme oveľa
hlasnejšie ako strom, ktorý rastie.“ Máme modlitbové skupiny, ktoré začali pôsobiť už pred mnohými rokmi. Vznikli na podnet Božej Matky a vydávajú svojím životom skutočné svedectvo. Aj dnes sme pozvaní k tomu,
aby sme vydávali svedectvo svojím životom. Matka Božia povedala: „Vôbec nezáleží na tom, kde si, kto si a akú máš farbu pleti. Si povolaný byť
kresťanom.“
Najkrajšie je, keď si človek s ružencom v ruke kľakne. Ruženec je oveľa
väčšou zbraňou ako atómová bomba. To sme mohli zakúsiť. A preto veríme, preto sa modlíme. Matka Božia povedala: „Boh mi dovolil, aby som
bola medzi vami.“ A tak sa jej chceme poďakovať za jej prítomnosť
uprostred nás – vždy znova. Chceme jej povedať: Ďakujeme ti, že si pri
nás, že si nás neopustila. A za to, že si nám dovolila byť ti nablízku, že si
nám dovolila zamilovať si ťa a že si nás priviedla k svojmu Synovi. Pretože ona sama je zamilovaná do svojho Syna, hovorí vždy o ňom, prináša
ho, nesie ho a to chceme urobiť teraz aj my. A na tomto bode sa mení
svet. Potom už nebude viac vojen. Zavládne pokoj.
Verím, že v tomto roku sa začne víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.
Pri slávnosti 100. výročia fatimských zjavení nám Matka Božia povedala,
že nás nenechá samotných. Ešte stále nám dáva posolstvá. Hovorí nám,
že je pri nás – ako pred pár dňami počas zjavenia, keď sa vo svojej materinskej reči, po aramejsky modlila. A keď zbadala, že nič nerozumiem
a snažím sa niečomu porozumieť, usmiala sa a povedala: „Nezabudnite,
som vaša Matka, milujem vás.“
Nesmieme zabúdať na tých, ktorí sú chudobní, predovšetkým na tých,
ktorí sú chudobní duchovne. Preto nám Boh poslal svoju Matku. Preto
nech sa dnes vzdá chvála, chvála za prítomnosť Matky Božej uprostred
nás. Prosme tú, ktorá je útočišťom hriešnikov, aby nám priniesla svojho
Syna – ona, ktorá je múdrosť. Nech sa tak stane. Amen.
10 MODLITBA ZA POKOJ

Spomíname
Svetoznámy mariológ prof. René Laurentin nás opustil 10. septembra 2017 vo veku nedožitých 100 rokov. Profesor Laurentin bol jedným z najvýznamnejších teológov, ktorí sa snažili o uznanie medžugorských zjavení.
Do kňazského seminára v Paríži nastúpil v roku 1934. Po štyroch
rokoch štúdií filozofie začal študovať teológiu. Počas druhej svetovej
vojny musel prerušiť štúdiá, pôsobil ako dôstojník vo francúzskej armáde a padol do nemeckého zajatia. Po vojne pokračoval v štúdiách.
Kňazskú vysviacku prijal na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny
Márie 8. decembra 1946. Vo svojej teologickej práci sa venoval mariológii. Počas Druhého vatikánskeho koncilu pôsobil ako expert. Vatikán vysoko oceňoval jeho hlboké teologické vedomosti o Panne Márii, kvôli čomu ho viacerí pápeži žiadali o stanovisko. Podstatné časti
vatikánskych dogmatických dokumentov, ktoré sa týkajú Matky Božej
a boli prijaté, navrhol práve profesor Laurentin.
Profesor Laurentin vyšetroval mnohé mariánske zjavenia, okrem
iných aj v Lurdoch a vo Fatime. Publikoval mnohé články a knihy
o mariánskych zjaveniach, ako aj o zjaveniach v Medžugorí, ktorých
bol výrazným zástancom.
Odpočinutie večné daj mu, Pane!
IN MEMORIAM
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Od začiatku som veril v pravosť
Rozhovor
s kardinálom Simonim
24. decembra 1963 bol kardinál Ernest Simoni vo vtedajšom „prvom ateistickom štáte na svete“ (Albánsku) zadržaný priamo v kostole a potom zavretý do temného väzenia. Jeho správy o dobe mučenia a neľudského ponižovania až po jeho odsúdenie na smrť, keďže
sa odmietol zrieknuť Ježiša, vyvolajú u každého des z toho, čoho sú
ľudia schopní. Po osemnástich rokoch ho prepustili z väzenia, a potom musel kopať kanály. Svoje kňazské poslanie mohol vykonávať
iba v tajnosti, až kým sa v roku 1990 ateistický režim konečne nerozpadol. Pri príležitosti svojej cesty do Albánska spoznal pápež
František aj pohnutý osud tohto kňaza a čoskoro nato ho povýšil do
kardinálskeho kolégia. Červená farba kardinálov symbolizuje krv
mučeníkov. Kardinál Ernest Simoni svojím príkladným obetavým životom pre Ježiša Krista už túto kardinálsku cnosť viac ako naplnil.
Pri príležitosti tohtoročného festivalu mládeže prišiel aj on ako vysoký cirkevný predstaviteľ do Medžugoria, aby mladým odovzdal dojímavé svedectvo o svojom živote.
Otec kardinál Simoni, prečo ste
prišli na festival mládeže do
Medžugoria?
Už predtým som bol v Medžugorí.
S mojou farnosťou som tu bol osem
ráz. Od začiatku som veril vo všetky
zjavenia Panny Márie. Je nemožné neveriť na takom mieste, kde sa žije
evanjelium, hlása sa Božie slovo a kde
sa ľudia spovedajú. Osobitne spoveď
je taká dôležitá. V Medžugorí sa nedá
nájsť nejaká svetská aktivita, všetko
sa robí pre vieru, čistotu a evanjelium.
Nemôže to byť od diabla.

veľmi hlbokú formu spirituality. Sú tu
ľudia z celého sveta. V tomto svete,
ktorý je taký studený a taký vzdialený
od Boha, človek tu zažíva Božiu blízkosť.

Je Medžugorie dôležité pre svet?
Medžugorie je veľmi, veľmi dôležité
pre svet. Dnes som na festivale zažil

Porozprávate pápežovi o tomto
festivale?
Prosíme Pannu Máriu, aby som mal
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Aké sú vaše dojmy z festivalu
mládeže?
Som presvedčený, že všetci prišli
preto, lebo sú inšpirovaní vierou a uctievajú Matku Božiu. V tomto studenom svete sa dá hľadieť dopredu iba
s pomocou Božou, s Ježišom a Najsvätejšou Pannou Máriou.

zjavení v Medžugorí!
možnosť, aby sme sa mohli stretnúť
ako priatelia. Poviem mu, že celá situácia tu je v duchu evanjelia.
Ako ste prežili väzenie?
Všetko sa deje vďaka Božej milosti,
s pomocou Ježiša, jeho milosti. Bol
som osemnásť rokov vo väzení, potom som bol na nútených prácach.
Dokopy som bol zhruba štyridsať rokov väzňom niekoľkonásobne odsúdeným na smrť. Ale aj vo väzení som
dokázal ľuďom odovzdávať Ježišovu
radostnú zvesť. Snažil som sa svedčiť
o Bohu. Cez deň som ťažko pracoval
a v noci som spovedal, slávil svätú

omšu, alebo som jednoducho bol tam
pre ostatných väzňov. Oplatilo sa byť
vo väzení. Som šťastný, že som mohol
tým ľuďom rozprávať o slobode, hoci
ja sám som bol zavretý. Lebo pravá
sloboda prichádza iba od Ježiša Krista, on je Spasiteľ.
Aká je Cirkev v Albánsku?
Žijú tam moslimovia, pravoslávni
a katolíci. Život je normálny. Katolíci
sú v Albánsku v menšine, ale mnoho
z nich z Albánska odišlo.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu viedli sestra Kerstin a sestra Ivanka.

Kardinál Simoni s pátrom Ignazom Domejom a vizionárkou Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou
MEDŽUGORIE
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Rozhovor

„Panna Mária

s pátrom Bernhardom Vošickým OCist

urobí všetko, aby sa človek zachránil.“
Páter Bernhard je zástupca predstaveného cisterciánskeho kláštora
v Heiligenkreuzi (Rakúsko) a vedúcim Inštitútu liturgických vied a cirkevnej hudby. Od roku 1976 vedie modlitbové spoločenstvo „Priatelia Svätého kríža“ založené už roku 1952, ktoré je otvorené pre všetkých laikov. Je
vyhľadávaným spovedníkom a mariánskym ctiteľom. V nasledujúcom
rozhovore rozpráva o svojich zážitkoch z Medžugoria a o spovedi, o význame Panny Márie pre jeho osobný život a pre kláštor Heiligenkreuz, a tiež
o zle vo svete.
Fotografie k tomuto článku sú z fatimskej ďakovnej procesie 12. septembra 2017 vo Viedni. Socha Matky Božej z Fatimy sa v slávnostnej procesii niesla od viedenského Heldenplatzu cez Ballhausplatz až ku kostolu minoritov, kde mal opát cisterciánov z Heiligenkreuzu Dr. Maximilian
Heim ako hlavný celebrant slávnostnú kázeň.
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Páter Bernhard sa modlí
pred sochou fatimskej
Panny Márie

Páter Bernhard, hovorí sa, že
Medžugorie je spovednicou sveta, no a vy ste pravdepodobne
jeden z najskúsenejších spovedníkov v Rakúsku. Čo na to
hovoríte?
Vidím nielen v Medžugorí, ale aj
v Lurdoch či vo Fatime, že spovednice sú tam nielenže preplnené, ale
že tam dochádza aj ku skutočným
zázrakom obrátenia. Najväčším zázrakom predsa je, keď človek, ktorý
sa oddelil alebo vzdialil od Boha,
znovu nájde cestu k nemu.

tridsať. Potom prichádzalo čoraz
viac ľudí. Na jednu ženu z Francúzska nikdy nezabudnem. Povedala
mi, že nie je pokrstená, ale aj tak by
sa chcela vyspovedať. Rozprávala
mi o jednom bolestivom hriechu.
Povedal som jej, že keď príde naspäť domov, má sa ohlásiť na krst
a ja sa budem za ňu modliť. V tom
človek presne vidí, že Panna Mária
vedie ľudí ku Kristovi. Nikdy nevedie
sama k sebe, ale vždy k Pánovi.
Vždy rozdáva Božie svetlo, nikdy
temnotu.

Mohli by ste nám opísať niekoľko osobných zážitkov, ktoré
vás spájajú s Medžugorím?
Roku 1981, keď sa zjavenia práve
začínali, som bol s istou skupinou
skoro od začiatku pri tom. Raz sme
boli dokonca spolu s Ivanom na Križevci. Stál som hneď vedľa neho,
keď jednoducho padol na zem a potom už len niečo nečujne hovoril.
Panna Mária sa zjavila s mnohými
anjelmi a požehnala osobitne kňaza, teda mňa. To mi Ivan krátko nato
porozprával. Je pre mňa pekné vidieť, že Mária pozná Cirkev a zástupcov svojho Syna na zemi.
Potom som spovedal, ale vtedy to
ešte nebolo tak ako teraz, vtedy to
bolo všetko ešte v začiatkoch. Najprv som stál asi hodinu v nejakom
poli, kým mi po hodine alebo viac
niekto doniesol stoličku. To bolo
oveľa príjemnejšie, aj keď som bol
vtedy ešte mladý, mal som niečo cez

Ako vnímate ešte stále pokračujúce posolstvá z Medžugoria?
Pravosť spočíva v tom, že v posolstvách ide o veci, ktoré celkom zodpovedajú Ježišovým slovám a jeho
radostnej zvesti, len sú prispôsobené momentálnemu stavu a zladené
so srdcami tých, ktorí ich prijímajú.
Katechizmus píše, že existuje určitý
„sensus fidelium“, teda porozumenie, zmysel veriacich, ktorí vďaka rozoznávaniu duchov celkom presne
vnímajú – je to od Boha, dotýka sa to
môjho srdca, alebo nie? A vidíme, že
sa pohli srdcia mnohých ľudí, ktorí
potom nastúpili na kresťanskú cestu, či dokonca zažili hlboké vnútorné
obrátenie. Druhé kritérium Svätého
písma je „po ovocí ich spoznáte“.
Akú rolu hrala Matka Božia vo
vašom živote, aj tom kňazskom?
Už pri mojej kňazskej vysviacke
29. júna 1975 som sa zasvätil PanROZHOVOR
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ne Márii podľa návodu Louisa-Mariu
Grigniona z Montfortu. Jeho spôsob
zasvätenia som niekoľkokrát opakoval už ako seminarista, potom ako
novokňaz. Za kňaza ma vysvätil pápež Pavol VI., ktorý bol medzičasom
blahorečený.
Ako vnímajú študenti a teológovia tu v Heiligenkreuzi volanie Panny Márie a ako to zahŕňate do štúdia?
Táto vysoká škola je každý rok na
začiatok semestra, teda 1. októbra
zasvätená Panne Márii. Toto zasvätenie sa každý rok opakuje. Máme
tu tiež dve vedenia Legio Maria
a tam pracujeme na tom, aby aj jednotliví študenti mohli uskutočniť
toto zasvätenie. 13. mája sme veľa
študentov vyzvali k tomu, aby sa
osobne zasvätili Panne Márii.
Vidíme, že vzťah týchto mladých
študentov teológie rastie aj vo vertikálnej dimenzii k Bohu a nielen v tej
horizontálnej, teologickej a vedeckej, a tam nám pomáha Matka Božia. Kňazský seminár v Heiligenkreuzi, Leopoldinum – je to seminár
pre viac diecéz – je tiež zasvätený
Panne Márii a je v ňom čoraz viac
študentov, teraz vyše 30. Budúci rok
by to malo byť cez 40 seminaristov.
Takže je to momentálne, pokiaľ
viem, najväčší seminár v nemecky
hovoriacom priestore.
Čo by ste ako mariánsky apoštol odovzdali našim čitateľom?
16
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Je jeden veľmi pekný slogan: „Zostaňte navždy zasvätení Márii.“ Kto
je zasvätený Márii, nemôže byť zatratený. Lebo Panna Mária urobí
všetko, aby bol človek spasený.
Pápež je zodpovedný za celý svet.

Fatimská ďakovná procesia 12. septem

Nie je len najvyšší pastier Rímskokatolíckej cirkvi, ale aj pastier národov na Petrovom stolci. Na srdci mu
leží spása celého ľudstva. Tiež to
tak robím. Každý, kto ku mne príde
na spoveď, je zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Márie, aby sa nestratil. Zostane navždy zasvätený Márii.
A to je hlavný úmysel. Matka sa sta-

rá o svoje deti a nikdy nezabudne
ani na jedno. Spraví všetko, aby sa
to dieťa nestratilo.
Ako môžeme žiť toto zasvätenie?

bra 2017 pred úradom vlády vo Viedni

Dá sa žiť veľmi dobre tak, že sa človek drží niekoľkých bodov: modliť sa
ruženec – čím viac sa modlíme, tým
lepšie sa toho dá držať. Brať vážne
Sväté písmo a posolstvá z Medžugoria a pôst – lebo niektorí duchovia
a démoni môžu byť vyhnaní iba
modlitbou a pôstom. Hlavne tí, ktorí
používajú telo – teda hriechy tela.

„Mária, tebe zasväcujem moje oči,
moje uši, moje srdce, mňa samého
celkom a úplne.“ Takže je tiež dôležité vidieť svet a ľudí očami Márie.
Ona predsa vidí v každom človeku
jej Syna, v každom vidí Krista.
Pred 42 rokmi ste boli vysvätení za kňaza. Ako sa tým zmenil
váš život, keď sa naň pozriete
spätne?
To je dlhý čas, ale keď sa naň pozrieme, tak je to len také mihnutie
oka. Za týchto 40 rokov sa udialo
veľa vecí. Musíte si to predstaviť –
bol rok 1975, Svätý rok – a medzitým sa zmenila celá situácia v Európe.
Európa bude kresťanská, alebo nebude vôbec. Preto si myslím, že tento duchovný zápas o kresťanskú Európu je veľmi dôležitý. Lebo „nová
evanjelizácia“ je jednoducho nevyhnutná: Priblížiť ľuďom pôvodné
evanjelium, radostnú zvesť Ježiša
Krista novým spôsobom, aby ho
mohli žiť a tým dosiahli najvyšší cieľ,
teda Boha.
Keď sa pozrieme na počet ľudí,
ktorí vystupujú z Cirkvi, práve
toto sa mi zdá veľmi dôležité.
Ako sa dá proti tomu bojovať?
Dobré je, že niektorí ľudia síce vystúpia z Cirkvi, ale nezavesia hneď
celú vieru na klinec. To znamená, že
to nie je vždy spojené so stopercentnou stratou viery. To najhoršie je
strata viery, a tomu sa dá zabrániť
ROZHOVOR
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iba tak, ako to robil Ježiš: On prišiel
na svet, aby zničil diela satana. A my
musíme dnes našou modlitbou, našou obetou, tak ako deti z Fatimy,
a našou oddanosťou Bohu zničiť pôsobenie diabla a jeho diela. Nedajte
diablovi žiaden priestor!
Tomu s obetou len ťažko rozumiem – že nevinné dieťa, ako
napríklad deti z Fatimy, niečo
obetuje.
Vizionári z Fatimy to robili celkom
jednoducho. Napríklad si zobrali so
sebou fľašu s vodou, keď išli pásť
ovce, do nej dali trochu cukru – tak
ako dnes, keď robíme limonádu.
A z tejto fľaše potom nepili. Povedali
si: Obetujeme to a budeme piť iba
vodu bez cukru. Sú to malé veci. Alebo práve to, že na seba zobrali aj
ťažké výsluchy. Vtedy vládla v Portugalsku slobodomurárska vláda, veľmi tvrdá, ktorá zatvárala kláštory.
Na to sa zabúda. Prenasledovanie
Cirkvi sa začalo už v roku 1910. Slobodomurári zatkli aj tieto deti, vypočúvali ich, mučili, alebo napríklad
vraveli: „Keď nepoviete, že to všetko
je nezmysel, tak vás hodíme do vriaceho oleja. Tam vonku už na vás
čaká hrniec.“ To bolo dosť tvrdé, aj
sa deti zľakli, ale napriek tomu vytrvali. Toto je tá ich obeta, že na seba
zobrali túto ťarchu, mučenie, ťažkosti a potom samozrejme telesné
bolesti... Tie deti naozaj trpeli, aj
kvôli španielskej chrípke, to bola naozaj bolestivá choroba. Po skončení
18
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zjavení sa skončilo aj celé toto prenasledovanie.
Odkiaľ pochádza utrpenie vo
svete? Prečo sa musí nevinné
dieťa tak báť len preto, že verí
v Pannu Máriu? Prečo to nemôže byť ľahšie?
Zlo na svet prichádza od satana.
On je pôvodca zla. Boh je absolútne
dobrý, jednotný v sebe, absolútne
pravdivý a krásny – On je dokonalý.
A v Bohu je len svetlo, žiadna tma.
On chce, aby sme všetci mali účasť
na jeho šťastí. Ale preto, že svojim

stvoreniam, a to sú najprv anjeli
a potom ľudia, daroval slobodnú
vôľu, to je tak, že sa z vlastnej slobodnej vôle samozrejme môžu rozhodnúť aj proti Bohu. No a to sa
u niekoľkých anjelov podľa Písma aj
stalo. Ježiš raz povedal: „Videl som
satana padať z neba ako blesk.“
Takto prichádza na svet zlo. Preto sa
hovorí už pri krste detí: „Zriekaš sa
satana, pôvodcu zla?“ „Zriekam.“
Pôvodca zla je teda satan. Cez zlo,
ktoré prichádza na svet, prichádza
aj smrť. Ježiš nás však oslobodil od
satana, smrti a hriechu – odlúčenia

od Boha tým, že všetko zobral na
seba – dobrovoľne, z lásky, s radosťou a oddanosťou.
Napriek tomu je zlo stále veľmi
silné, lebo sloboda je veľká.
Ale teraz prichádza to zaujímavé.
Sestra Faustína to píše veľmi pekne
vo svojej knihe: „Satan vie dosiahnuť len toľko, koľko Boh dopustí.“
A vždy keď mala pokušenia od diabla, povedala: „Môžeš mi ublížiť
a uškodiť iba toľko, koľko Boh dopustí.“ A to ho najviac hnevalo. Nemusíme mať teda vôbec strach,

ROZHOVOR
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lebo sa nestane nič bez toho, aby to
Boh nedopustil. A Boh nám dá aj nevyhnutnú silu a milosť, aby sme to
prekonali.
Mali ste aj pochybnosti?
Človek máva občas strach, keď príde určitá temnota, keď človek takpovediac nezažíva toto svetlo viery
v plnej sile, ale keď sa cíti ako Ježiš:
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma
opustil?“ Pocit opustenosti. Ján od
sv. Mateja (svätý Ján z Kríža – pozn.
red.) hovorí v Temnej noci, že toto je
veľmi dôležité, lebo až toto vedie
k pravej viere. Viera je predsa iba
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vtedy pravdivá, keď človek verí aj
vtedy, keď je všetko tmavé. Volá sa
to „viera v temnote“, „nádej v temnote“, „láska v temnote“, aj „slepá
viera“. Aj u Márie to tak bolo: Keď
kľačala pri Ježišovom kríži, vyzeralo
to, akoby bolo zrušené všetko, čo jej
povedali anjeli: „Bude sa nazývať
Synom Najvyššieho“. No a teraz visí
ako zločinec mŕtvy na kríži. Ale napriek tomu Mária verí. Blahoslavení
tí, ktorí nič necítia ani nevidia, no
napriek tomu veria.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej

Rozhovor s viedenským pomocným
biskupom Stephanom Turnovszkym

Panna Mária je mocná
orodovníčka
Dipl. Ing. Mgr. Stephan Turnovszky sa narodil 21. júna 1964 v Luzerne vo Švajčiarsku. Po maturite študoval na Technickej univerzite vo
Viedni odbor technická chémia. Po ukončení štúdia pracoval dva roky
vo svojom odbore so zameraním na výskum a vývoj. Nasledoval volanie do kňazského stavu a v roku 1992 nastúpil do kňazského seminára vo Viedni. Roku 2008 ho pápež Benedikt XVI. menoval za svätiaceho biskupa vo Viedni a krátko nato ho kardinál Schönborn vysvätil
za biskupa. Začiatkom septembra sa spolu členmi maltézskeho rádu
zúčastnil púte pre telesne postihnutých do Medžugoria.
Otec biskup Turnovszky, je pekné vidieť vás tu v Medžugorí. Prečo ste prišli do Medžugoria? Ste
tu po prvý raz?
Som tu už druhý raz. Prvýkrát som tu
bol ešte ako mladý kňaz v roku 2001
alebo 2002. Tentoraz som do Medžu-

goria prišiel ako člen maltézskej nemocničnej služby a sprevádzam ich
púť pre postihnutých. Spýtali sa ma
a pozvali ma, aby som s nimi išiel ako
duchovný sprievodca, no a ja som to
s veľkou radosťou prijal.
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Aké dojmy máte z Medžugoria,
prípadne čo vás upútalo na tomto
mieste?
To, čo som si z prvej návštevy Medžugoria odniesol a čo sa mi teraz znovu
potvrdilo, je pokoj, ktorý obklopuje
toto miesto. Okrem toho mi pomáha
aj to veľké množstvo veriacich, ktorí
tu sú. Keď je niekde prítomná viera,
pomáha to aj samému človeku. Lebo
tam, kde sú veriaci ľudia, ľahšie sa
dostaneme k modlitbe, k viere. Pri
modlitbe teda pomáha, keď sa veľa
ľudí okolo modlí, pri spovedi zasa,
keď aj ostatní idú na spoveď. Viera
nie je vec vlastnej súkromnej zbožnosti, ale vždy má niečo spoločné
s inými ľuďmi. Veríme spolu s ostatnými a vďaka ostatným.
Čo pre vás znamená Matka Božia?
Často som vo svojom živote zažil,
aká je Mária mocná orodovníčka. Práve vtedy, keď stojím pred veľkými výzvami, stále znovu sa na ňu obraciam
a vnímam, že potom sa veľa vecí vyrieši a mnohé sa zjednoduší. Celé je
to potom menej kŕčovité, viac obrátené na Boha, s väčšou dôverou, odovzdanosťou a s väčším pokojom.
Skrátka, už mnohokrát som zažil, že
Mária je mocná orodovníčka a že sa
potom veci vyvíjajú dobre, s láskou
a nenútene.
Čo si myslíte, aký význam má
Medžugorie pre Cirkev?
Pápež František vymenoval komisiu
na preskúmanie veci a jasne povedal,
že v tomto prípade nejde o posúdenie
zjavení, ale o preskúmanie pastorá22

SVÄTIACI BISKUP TURNOVSZKY

cie. Tiež vidím, že pastorácia v Medžugorí prináša dobré ovocie. Znovu
a znovu sú tu ľudia, ktorí z Medžugoria domov prídu pohnutí, lebo zažili
niečo ako obrátenie, prehĺbenie viery,
potvrdenie a posilnenie viery. Naozaj
veľa ľudí tu ide na spoveď a prežívajú
sviatosť zmierenia. Ľudia sa tu modlia
a je vidno aj také ovocie ako odpustenie, že ľudia k sebe znovu nachádzajú
cestu. Keď to všetko pochádza
z Medžugoria, potom je to dobré duchovné ovocie.
Jedno z najdôležitejších posolstiev Medžugoria je pokoj. Pri pohľade na situáciu vo svete je to
veľmi aktuálna téma. Čo si myslíte, aký význam má toto posolstvo,
hlavne v takom svete, v ktorom sa
čoraz viac stretávajú rozličné kultúry a náboženstvá?
Posolstvo pokoja je absolútne aktuálne posolstvo pre náš svet, lebo po
celom svete je množstvo konfliktov,
ozbrojených aj neozbrojených. Spomeňme si na všetky tie veľké scenáre
vojny okolo Severnej Kórey, na všetky
tlejúce vojny a konflikty v Afrike, Ázii,
na Blízkom Východe, na mnohé – väčšinou nevojenské – konflikty, ktoré sú
vo všetkých krajinách, aj v Európe,
a napokon aj na veľký problém terorizmu. Takmer každý človek má túžbu
po mieri a pokoji, no tak ako všetci, aj
my máme ťažkosti nájsť cestu k pokoju. To sa začína už v malom, okolo nás
samých, malými nepriateľstvami.
Myslím si, že mier je možný a že najväčšou šancou pre pokoj sú veriaci
ľudia. Prečo? Nechcem povedať, že by
neveriaci nemohli žiť v pokojnom naží-

vaní. To si nemyslím, oni to dokážu.
Ale veriaci ľudia majú v srdci ohromne
veľkú pripravenosť odpustiť, ktorá
u nich vychádza z presvedčenia, že aj
im bolo odpustené – a to je veľký potenciál pre svet. Okrem toho veriaci
žijú v presvedčení, že všetci sú súrodenci, deti nebeského Otca. To prekračuje náboženské a konfesijné hranice. Som brat aj moslimovi, lebo
všetci sme boli stvorení Bohom.
V tomto zmysle tvrdím, že nábožensky
motivované posolstvo pokoja je veľkou šancou pre celý svet.
Otec biskup, vy ste v Rakúsku aj
biskupom, ktorý má na starosti
pastoráciu mládeže. Ako vidíte
ich situáciu, hlavne čo sa týka
mladých v Cirkvi, lebo ako vidíme,
je čoraz menej mladých v kostoloch?
Väčšina mladých v Rakúsku síce Cirkev pozná, ale nezúčastňujú sa pravidelne na cirkevnom živote, skôr sa od
neho dištancujú. Ale ja si myslím, že
sa o to zaujímajú, sú tomu otvorení
a priaznivo naladení. Cirkev si musí aj
sama spytovať svedomie a položiť si
otázku, či sa práca s mládežou nezanedbala. Jedna skupina povolaní, alebo skupina mladých, ktorá mi výnimočne leží na srdci, sú učni. V tejto
oblasti sa Cirkev musí sebakriticky
pýtať, čo robíme ako Cirkev pre učňov,
kde sme pre túto skupinu mladých
prítomní, kde nás môžu zažiť, dotknúť
sa nás? Kde môžu mladí nadviazať
kontakt? Snažím sa vzbudiť mimoriadnu pozornosť pre túto tému. Znovu a znovu o nej hovorím a snažím sa
vytvoriť určitú vnímavosť hlavne

u zodpovedných za mládež alebo za
výučbu náboženstva, a dúfam, že
vznikne zopár nápadov. Medzi ostatnými mladými, ktorí sa intenzívnejšie
zúčastňujú na živote Cirkvi – a veľa
z nich už poznám – je veľa takých,
ktorí už boli v Medžugorí a inšpirovali
sa ním. Sú aj takí, ktorí sa cítia ako
doma v skupinách, ktoré sú Medžugorím inšpirované. Tých je tiež veľa.
Na záver ešte jedna otázka: Čo
by ste chceli odovzdať našim mladým čitateľom a celkovo dnešnej
mládeži?
Ako posolstvo by som im chcel odovzdať, že nepoznám nič lepšie ako žiť
z viery. Žiť z viery znamená žiť v živom
vzťahu s Bohom a s ľuďmi, ktorých
Boh postavil vedľa mňa a s ktorými
mám vychádzať. To je naplnený, šťastný život. Chcel by som mladým povedať, že nikto iný nie je zodpovedný za
tvoj život, iba ty sám. Samozrejme,
mnohí ľudia tvoj život ovplyvňujú, ale
za to, čo spravíš so svojím životom, si
napokon zodpovedný len ty. Chcel by
som povzbudiť mladých ľudí, aby túto
zodpovednosť brali vážne. Žite svoj život tak, aby bol plodným aj pre iných
ľudí. Nemyslím to len tak, že sa stanete rodičmi, ale že z vás vyjde niečo, čo
pomôže aj iným a čo pomáha životu.
Chcel by som mladých povzbudiť, aby
dospeli v tom zmysle, že aj oni sami
prevezmú zodpovednosť za iných. To
patrí k zrelému a naplnenému životu.
To im prajem a vyprosujem.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla sestra Kerstin.
SVÄTIACI BISKUP TURNOVSZKY
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Rozhovor
s pátrom Marinkom Šakotom

Dedičstvo
pátra Slavka
Aj po 36 rokoch zjavení Matky Božej v Medžugorí sa ešte stále potvrdzuje, čo povedal páter Slavko Barbarič: „Medžugorie je vysvetliteľné iba prítomnosťou Panny Márie!“ Páter Slavko, ktorý náhle
zomrel 24. novembra 2000, bol veľkým ctiteľom Matky Božej. S neúnavným odhodlaním pripravoval v Medžugorí pre Matku Božiu cestu a viedol cez ňu ľudí ku Kristovi, jej Synovi. Súčasný medžugorský
farár páter Marinko Šakota navštevoval školu pátra Slavka. Poprosili sme ho o rozhovor.
Páter Marinko, čo viete o pátrovi Slavkovi? Poznali ste ho veľmi
dobre, bol vaším rodinným priateľom. Ako prišiel do Medžugoria?
Páter Slavko počul o Medžugorí
prvýkrát v roku 1981. Neviem presne, či sem prišiel v tom istom roku,
možno áno. S určitosťou viem, že od
apríla 1982 bol v Medžugorí. Tu potom začal skúmať aktuálne udalosti.
24

ODKAZ PÁTRA SLAVKA

Päť mesiacov sa zaoberal len zjaveniami.
Vtedy študoval teológiu a psychológiu v Nemecku vo Freiburgu?
Áno, vtedy ešte študoval. Chcel práve dokončiť svoju doktorskú prácu
v oblasti pastoračnej teológie. Od
apríla do septembra bol s vizionármi,

pozoroval a skúmal. Po tomto čase
bádania pochopil, že zjavenia sú pravé. Vizionárov podrobil svojim psychologickým metódam. Tým si urobil jasno v tom, že hovoria pravdu. Keď si
toto uvedomil, začal sa páter Slavko
naplno zasadzovať za Medžugorie
a posolstvá Panny Márie, v úplnej
odovzdanosti. V tomto preňho nebolo
žiadne „ak a ale“.

Malo to preňho nejaké dôsledky?
Jednoznačne! Ale najskôr musel dokončiť svoj doktorát. Keď sa vrátil naspäť, bol preradený do Mostaru. Bolo
mu tam zakázané viesť semináre. Potom prišiel ako kaplán do Medžugoria, kde pôsobil s plným nasadením.
Veľmi miloval Matku Božiu a chcel
splniť všetky jej priania.
ODKAZ PÁTRA SLAVKA
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Mohol to len tak slobodne robiť? Nekládli mu žiadne prekážky
do cesty?
Ale áno, znovu bol niekoľkokrát preložený. Ale napriek tomu každý deň
prichádzal do Medžugoria. Pochopil,
že posolstvo Kráľovnej pokoja potrebuje svojho služobníka, že tieto posolstvá potrebujú podporu, a to s bezpodmienečnou vernosťou. Cítim to
tak, že on bol určený na toto dielo. On
sa takpovediac stal „dušou“ tohto
diela, ako tu my hovoríme, a celkom
sa odovzdal práci pre Pannu Máriu.
Všetko, čo robil, robil s plným nasadením.
Dalo by sa povedať, že páter
Slavko sa stal symbolom celého
Medžugoria, výnimočným svedkom Panny Márie?
Čo je Medžugorie naozaj, jeho význam a pôsobenie po svete, to sme
mohli vidieť a zažiť u pátra Slavka. On
bol svedkom Medžugoria, služobníkom a apoštolom Matky Božej, čo žil
z celého srdca.
Drahý páter Marinko, čo všetko
vykonal páter Slavko pri svojej intenzívnej práci pre Pannu Máriu?
Najskôr zaviedol poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Panna Mária
v jednom posolstve povedala: „Klaňajte sa môjmu Synovi celým srdcom!“ To bola preňho úloha, aby zorganizoval
pravidelnú
adoráciu.
Okrem toho začal aj s krížovou cestou a pobožnosťami, založil pôstne
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semináre, semináre pre kňazov, semináre pre manželské páry. Všetko
toto začal nanovo robiť. Festival pre
mladých bol novým začiatkom, ktorý
má dodnes veľký ohlas. Založil združenie „Priatelia talentov“ pre chudobných, no talentovaných študentov. Aj novoročná oslava „S Bohom
do nového roku“ vznikla vďaka
nemu, rovnako pochod za pokoj, práca so závislými, Majčino selo (Dedina Matky). Jeho láska k prírode ho
doviedla k založeniu Záhrady svätého Františka po tom, čo Panna Mária
v jednom posolstve vyzvala k tomu,
aby sme milovali a velebili Boha
Stvoriteľa v jeho prírode.
Začal podporovať aj úctu ku krížu, keď od nebeskej Matky prišlo
posolstvo: „Modlite sa k môjmu
Synovi na kríži!“
Samozrejme! Všetko toto robil podľa
priania Matky Božej. Aj svoje cesty po
celom svete, kde rozširoval posolstvá
Matky Božej, jeho knihy, ktoré o nej
počas nocí písal, všetky tie vysielania
v rozhlase, prednášky, v ktorých o nej
prinášal svedectvo...
Ako ste vnímali jeho kňazské
pôsobenie v Medžugorí?
Bol plný života, aktivity a plný hlbokej modlitby. Viem, že vstával o piatej
ráno a až okolo jednej v noci chodil
spávať. Pracoval, pracoval a modlil
sa. Často chodieval v noci na vrchy,
aby sa tam modlil.

Páter Slavko s bývalým rakúskym ministrom zahraničia Aloisom Mockom vo Viedni v roku
1994

Čo stálo za týmto veľkým dielom, čo bolo motívom jeho kňazskej činnosti?
Tiež sme sa to pýtali: Ako organizuje také veľké veci? To ma vždy zaujímalo. Napríklad, čo stojí za jeho pôsobením okolo festivalu pre mladých? To zažívali tisíce ľudí z celého
sveta. Ako sa dá také niečo zariadiť?
Ako sa dá pracovať tak, že všetci
budú nadšení? Ako sa dá vytvoriť
taká dobrá atmosféra pre duchovný
život?
Páter Marinko, a podarilo sa
vám to zistiť?
Áno, kvôli tomu som ho „prenasledoval“, počúval som ho a pozoroval:

Čo hýbe pátrom Slavkom? Čo ho motivuje? Odpoveď bola: Láska!
Dá sa vypovedať o celom jeho
diele týmto jedným slovom?
Miloval Boha a Pannu Máriu. Páter
Slavko miloval ľudí, prírodu, všetko,
a preto ho ľudia nasledovali. Všetko
robil srdcom: spovedal, slávil svätú
omšu. Všetko, čo robil, robil „srdcom“. To znamená, že to všetko robil
z lásky: s láskou rozprával, s láskou
sa zasadzoval za iných. Všetko robil
s láskou – s plným nasadením, angažovaním sa, bol v tom celou svojou
podstatou.
Nikdy ste sa nepýtali, ako páter

ODKAZ PÁTRA SLAVKA
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Slavko k tejto láske prišiel? Možno by sme mali vysvetliť, odkiaľ
táto láska pochádza.
Ale áno, pýtali sme sa: Ako je možné, že ho táto láska tak motivuje, odkiaľ pochádza? Tu najskôr musíme
povedať, že láska je Božím darom. Je
jednoducho tu, v každom z nás. Ale je
tiež ovocím spolupráce. Páter Slavko
pre to veľa spravil, využíval tento dar
lásky. Neustále sa snažil. Robil viac
ako všetci ostatní. Napríklad aj viac
študoval ako všetci ostatní študenti
a seminaristi. Ustavične sa modlil,
stále viac ako ostatní. Stále sa aj postil, ešte predtým, než sa začali zjavenia v Medžugorí.
Dalo by sa povedať, že táto láska u neho podnietila aj jeho horlivosť pre Boha?
Áno, pracoval nad svoje sily. Človek
ho mohol vidieť spať na pracovnom
stole, napríklad vo Freiburgu, kde študoval. To mi hovorili jeho kolegovia.
Popri doktoráte sa učil za psychoterapeuta. Chcel sa pripraviť na život. Neustále kládol svoje uši „na Ježišovu
hruď“ ako evanjelista Ján a počúval,
neustále vyprázdňoval svoje srdce
pôstom, aby do neho mohol vstúpiť
nový obsah. Páter Slavko na sebe
stále pracoval.
Myslím, že pracoval podľa hesla
„byť stále lepším“, a to z lásky
k Bohu.
Áno, myslel si, že ešte nie je hotový,
hotové stvorenie, že potrebuje rásť,
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zrieť. Modlil sa za lásku. Čítal som to
o ňom v jednej knihe. Počas vojny napísal jednu knihu o láske a potom povedal: „Aké je ťažké písať o láske,
keď je okolo teba iba nenávisť a samé
negatíva!“ Potom ešte povedal: „Modlil som sa za lásku a potom som dokázal písať túto knihu!“ Keď v nás je
láska, potom v nás je aj pokoj a radosť.
Teraz sa vynára otázka: Čo je
pravá láska?
Pokúsme sa o odpoveď: Láska ako
oddanosť je dobrým príkladom. Materinská láska to dobre ukazuje. Napríklad: „Ako matka milujem svoje
dieťa.“ Tu je prízvuk na ty. Ty si pre
mňa dôležitý. Robím to pre teba. Ty si
v centre. Obetujem sa, lebo ty si pre
mňa taký dôležitý!
Je „ty“ teda kritériom pravej lásky?
Áno, to je kritérium lásky, pravej lásky. Samozrejme máme aj svoje potreby, ale prízvuk musí byť na ty. Keď
toto chýba, potom to nie je pravá láska. Takto môžeme vyskúšať, či máme
skutočnú lásku alebo nie, ak je pre
nás dôležité to ty.
Vďaka tejto odpovedi dokážeme
lepšie pochopiť nasadenie pátra
Slavka.
Tieto ty boli pre pátra Slavka hlavne
Boh a Panna Mária. Potom Medžugorie, pútnici, závislí, všetci, pre ktorých
pracoval. Zažil túto Božiu lásku, lebo

kládol dôraz na Boh a na ty. Božia
láska k nám sa ukazuje v Ježišovej
obete na kríži. Ježiš sa obetuje za
nás.
Toto asi chcete spojiť s pátrom Slavkom.
Áno, týmto spôsobom sa dá lepšie porozumieť aktivite pátra Slavka, lebo on mal túto ochotu obetovať sa. Preto sa tak angažoval, preto tak aktívne využíval čas, každú
sekundu prežíval absolútne intenzívne. Preto sa aj rád modlil a postil. Všetko robil s takou radosťou,
lebo mal tento jasný pohľad na to,
kam musí ísť. Všetko mu bolo jasné. Láska prináša do vecí jasno.
Láska mi pomáha, aby som lepšie
videl: mňa samého, iných, svet.
Páter Slavko raz aj zdôraznil,
že láska je podmienkou duchovného rastu.
Pre lásku sa musí vytvoriť priestor,
aby sa mohla ukázať. Prečo? Lebo
moja duša prijíma mnohé veci zo
sveta, veľa zážitkov a udalostí,
ľudí, dobré aj zlé a potom zostáva
málo priestoru pre lásku. Ale ona
je podmienkou pokoja. Lebo inak
reagujem zle, nevidím na druhom
to dobré, iba to zlé.
Sú aj iné predpoklady, ktoré
sú nevyhnutné na to, aby sa
láske spravil priestor?
Veľmi dôležitá je vnútorná sloboda. Pre pátra Slavka to bol veľmi
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dôležitý pojem. Silno ho zdôrazňoval
a on sám bol slobodný – slobodný,
milujúci človek! Táto vnútorná sloboda je tiež darom – ako stále zdôrazňoval – ale tento dar si tiež vyžaduje
neustálu, každodennú prácu.
Sme jednoducho pohltení priveľa
vecami a potom už nie sme slobodní.
Náš pohľad nie je slobodný, naše srdce nie je slobodné. Vnútorná sloboda
je tiež jednou z podmienok pokoja,
dobrej komunikácie s blížnymi, tiež
viery a lásky. Preto na nej musíme
každý deň pracovať.
Ako táto „práca na sebe“ napríklad vyzerá? Ako môžem dosiahnuť vnútornú slobodu?
Tým, že sa postím a učím sa odriekaniu. Vnútorná sloboda je schopnosť povedať nie zlému a áno dobrému, Bohu. Keď sa ocitnem v situácii,
v ktorej mi chce niekto ublížiť a uraziť
ma, ako reagujem? Keď mám vnútornú slobodu, budem reagovať pozitívne, potom dotyčnému túto urážku
nebudem vracať. Hovorí sa: Kým človek v takýchto situáciách odpovie,
mal by narátať do troch. Vlastne by
mal rátať do sto, aby mohol konať
správne. Páter Slavko denne pracoval na svojej vnútornej slobode. Sám
mi to povedal, lebo som sa ho na to
pýtal.
Páter Slavko bol a doteraz je vaším veľkým vzorom, páter Marinko, je to tak?
Áno, vtedy som sa dostal do krízy
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a páter Slavko mi pomohol. Keď som
v tejto ťažkej situácii pátra Slavka pri
jednom pôstnom seminári požiadal
o radu, povedal mi: „Začni každý deň
odznova. Každý deň musíš začať nanovo. Každý deň musíš na sebe pracovať, každý deň prosiť o Božiu pomoc.“
Čo konkrétne páter Slavko chápal pod pojmom modlitba?
Byť s Bohom! Nezávisle od pocitov,
či mám chuť alebo nie. Duša je hladná. Je úplne normálne, že sa modlíme, že ideme do kostola. A tak by
sme sa mali aj správať: Pre mňa je to
samozrejmé. Je to dobrý rytmus, dobré spojenie medzi dušou a telom.
Som oboje, duch aj telo, preto potrebujem obidvoje.
Pán Boh odplať, páter Marinko!
V tomto rozhovore ste výborne
vykreslili dedičstvo pátra Slavka.
Nie je to nič iné ako dedičstvo Panny
Márie, ktoré prevzala od svojho Syna
ako Matka celej Cirkvi. Aj v posolstve
z 29. novembra 1984, tak ako častokrát potom a predtým, nás upozorňuje na dôvod svojho príchodu k nám:
„Drahé deti! Uvedomte si, moji milovaní, že som vaša Matka a že som
prišla na zem preto, aby som vás učila z lásky počúvať, z lásky sa modliť,
a nie z donútenia, že nesiete kríž. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie!“
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Elfriede Langová-Pertlová.

Modlitbová akcia úspešne
odštartovala, všetko podstatné
nájdete na internetovej stránke
www.bohtodokaze.sk

Boh to dokáže!
Začiatok mesiaca zasväteného našej
Matke bol aj začiatkom modlitbovej akcie, ktorá má za cieľ rozšíriť plameň viery na Slovensku. Hlavným heslom celého hnutia je úprimná viera a vytrvalosť.
Pán hovorí: „Pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte
a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo
každý, kto prosí, dostane, kto hľadá,
nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Lk
11, 8 – 10)
Oslovili sme viaceré cirkevné inštitúcie, aby sa pridali k našej výzve a podporili ju. Zatiaľ sme dostali len podporné stanoviská od viacerých kňazov, avšak na oficiálnu odpoveď stále čakáme.
Nečakalo však už približne sto ochotných ľudí, ktorí pomáhajú zapaľovať
plamienky tejto modlitbovej akcie. Je to
dlhodobé hnutie, pretože samotná Matka Božia nás vyzýva, aby sme neustávali v modlitbe, boli vytrvalí a mali silnú
vieru.
Dôvod, prečo ešte intenzívnejšie budeme pokračovať v tomto misijnom
modlitbovom hnutí za prehĺbenie viery
sú aj slová Matky Božej z 2. septembra
2017: „Mnohé duše sú v hriechu, lebo
niet tých, ktorí sa obetujú a modlia
za ich obrátenie.“
Pomôžte podľa svojich síl a možností,
oboznamujte ľudí s touto modlitbovou
akciou a pripojte sa k založeniu veľkého
plameňa viery na Slovensku. Lebo Bohu
nie nič nemožné.
Mariánske centrum Medžugorie
www.bohtodokaze.sk 31

„Duša je to jediné, čo vám
Zamyslenie k posolstvu vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej
z 2. októbra 2017

„Drahé deti, ako matka vám hovorím jednoduchými slovami,
ale plnými veľkej lásky a starostlivosti o moje deti, ktoré mi zveril
môj Syn. A môj Syn, ktorý žije vo večnej prítomnosti, hovorí
k vám slovami života a seje lásku do otvorených sŕdc. Preto vás
prosím, apoštoli mojej lásky, majte otvorené srdcia, vždy pripravené pre milosrdenstvo a odpustenie. Skrze môjho Syna vždy
odpúšťajte blížnym, pretože tak bude vo vás prebývať pokoj. Deti
moje, starajte sa o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám
naozaj patrí. Zabúdate na dôležitosť rodiny. Rodina by nemala
byť miestom utrpenia a bolesti, ale miestom porozumenia a nežnosti. Rodiny, ktoré sa snažia žiť podľa môjho Syna, žijú vo vzájomnej láske. Ešte keď bol môj Syn malý, hovoril mi, že všetci
ľudia sú jeho bratmi. Preto si zapamätajte, apoštoli mojej lásky,
že všetci ľudia, ktorých stretávate, sú vašou rodinou, vašimi
bratmi skrze môjho Syna. Deti moje, nestrácajte čas obavami
o budúcnosť. Nech vašou jedinou starosťou je dobre prežiť každý okamih podľa príkladu môjho Syna – v tomto je váš pokoj.
Deti moje, nikdy nezabudnite modliť sa za svojich duchovných
pastierov. Modlite sa, aby všetkých ľudí prijali ako svoje deti, aby
im skrze môjho Syna boli duchovnými otcami. Ďakujem vám.“
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naozaj patrí.“
V tomto posolstve nám vizionárka
Mirjana v slovách Matky Božej znovu priniesla úžasný závan neba.
Panna Mária sama hovorí, že sa
k nám prihovára ako Matka jednoduchými slovami, ale plnými lásky.
Rola matky je v našej spoločnosti
často nedocenená. Spomeňme si
na všetky tie pekné momenty s našou vlastnou mamou, na nežné objatia, starostlivé oči, úpenlivé prosby
ženy, ktorá nám vždy chcela len
dobre. Pravá matka pozná a vie už
dopredu odhaliť starosti a problémy
svojich detí. O tom nám svedčia
v tomto októbrovom posolstve aj
slová našej najmilovanejšej Matky,
ktoré nám chcú výnimočným spôsobom priblížiť jej Syna Ježiša.
Hovorí o tom, ako jej Syn už ako
dieťa vnímal všetkých ľudí ako svojich bratov. Chce zvýrazniť túto veľkú dimenziu bratstva medzi nami.
Detské duše sú ešte čisté a nepoznajú spory dospelých. Panna
Mária znovu prízvukuje, že rodina
má byť miestom porozumenia
a nehy, nie utrpenia a bolesti. V rodine, ktorej členovia sa modlia, dochádza k duchovnej zmene klímy
k lepšiemu. V modliacej sa rodine
rastú aj duchovné povolania – ľu-

dia, ktorí potom ako praví apoštoli
lásky, ako ich Matka Božia volá, robia aj svet priateľskejším a krajším
miestom.
Ústredné posolstvo, ktoré sa obracia na nás všetkých, ale patrí našim
dušiam. Tak často zanedbávame
naše duše, nechávame ich hladovať, sotva im dávame potravu vo forme modlitby, návštev svätej omše či
prijímania sviatostí, ako sú spoveď
alebo sväté prijímanie. Keď spoznáme, že svätosť našej duše je dôležitá, potom tiež zistíme, že aj všetko
ostatné sa tým posväcuje. Naše konanie sa zmení, budeme vedieť
bratsky a nesebecky žiť s našimi
blížnymi a uvidíme, aký pokoj a aká
radosť vstupujú do našej duše. Matka Božia z Medžugoria je našou duchovnou vodkyňou. Každého z nás
osobitne objíma každým svojím láskyplným a vnímavým posolstvom,
ktoré nám odovzdáva prostredníctvom vizionárov. Poďakujme sa jej
tým, že budeme ešte starostlivejšie
dbať o naše duše a že ich prostredníctvom nej celkom zveríme jej Synovi Ježišovi.
Dr. Maximilian Domej

XXXXXXX
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25. septembra 2017 – „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli veľkodušní
v odriekaní, pôste a modlitbe za všetkých tých, ktorí sú v pokušení, a sú vaši
bratia a sestry. Osobitným spôsobom vás prosím, aby ste sa modlili za kňazov
a všetky zasvätené osoby, aby ešte vrúcnejšie milovali Ježiša. Nech Duch Svätý
naplní ich srdcia radosťou, aby svedčili o nebi a nebeských tajomstvách. Mnohé
duše sú v hriechu, lebo niet tých, ktorí sa obetujú a modlia za ich obrátenie.
Som s vami a prosím za vás, aby vaše srdcia boli naplnené radosťou. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. októbra 2017 – „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom
čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, útrapy, súženia a nepokoje. Nech sú
vám svätci vzorom a podnetom k svätosti. Boh vám bude nablízku a vy sa obnovíte v tomto hľadaní prostredníctvom osobného obrátenia. Viera vám bude
nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

25. novembra 2017 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam
k modlitbe. Milé deti, modlite sa a hľadajte pokoj. On, ktorý prišiel sem na zem,
aby vám dal svoj pokoj bez ohľadu na to, kým alebo čím ste; on, môj Syn, váš
brat, mojím prostredníctvom vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte
budúcnosť ani večný život. Preto verte, modlite sa a žite v milosti a v očakávaní
svojho osobného stretnutia s ním. 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 alebo www.medjugorje.sk
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Slovenskí pútnici u pátra Petara
Malá skupina slovenských pútnikov mala možnosť v novembri 2017
stretnúť sa s pátrom Petarom Ljubičičom. Tento františkán pôsobil v Medžugorí
ako kaplán spolu s pátrom
Slavkom a všetkým pútnikom bol známy ako „usmievavý páter“. S veľkou láskou aj teraz odovzdal všetkým prítomným pútnikom
svoje kňazské požehnanie,
ktoré mohli zaniesť do svojich rodín a domovov. Niekoľkými slovami vystihol to
P. Anton Majerčák OFMcap sa v mene slovenských pútnikov
najdôležitejšie z medžugorpoďakoval pátrovi Petarovi za jeho slová.
ského posolstva. Povedal:
„Nemôžeme byť naozaj
šťastní bez viery a obrátenia. Viera nám umožňuje naplno sa otvoriť Bohu a obrátenie znamená dať Boha na prvé miesto vo svojom živote. To sa nedá inak dosiahnuť iba modlitbou,
a to modlitbou srdcom. Je to modlitba plná dôvery. Každá naša modlitba je vypočutá, avšak
musíme splniť základné podmienky: mať čisté srdce očistené sviatosťou zmierenia, živú
vieru a nádej, že ma Boh vypočuje. Nestačí sa modliť a postiť, ale treba mať čisté srdce.
Podmienkou obrátenia je svätá spoveď.“
Svoj príhovor obohatil o niekoľko príbehov obrátenia a uzdravenia, ktoré sa udiali v Medžugorí. Základnou podmienkou však bola vždy dobrá svätá spoveď.
Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1,10 eura za jeden výtlačok tejto publikácie. K tomu je potrebné pripočítať
ďalšie náklady organizácie (poštovné, nájomné, telefóny), ktoré v prepočte na jedno číslo predstavujú
približne 0,95 eura. Všetkým dobrodincom vyslovujeme Pán Boh odplať!
Dobrovoľné príspevky posielajte priloženou poštovou poukážkou, alebo priamo prevodom na náš účet vo
Prima banka, 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!
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„Preto vás prosím, apoštoli mojej lásky, majte otvorené
srdcia vždy pripravené pre milosrdenstvo a odpustenie.
Skrze môjho Syna vždy odpúšťajte blížnym, pretože tak
bude vo vás prebývať pokoj.“
(Z posolstva Mirjane z 2. októbra 2017)

