MARIÁNSKE
MARIÁ
ÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

„Keď máte vieru,
ste šťastní a šírite
pokoj, duša vám
plesá radosťou.“
Mirjana počas zjavenia 2. februára 2018

1. štvrťrok 2018
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. januára 2018

ÚVAHA

3

Ste povolaní k svätosti!
„Tento čas nech sa pre vás stane časom modlitby, aby Duch
Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie.
Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj vy boli bližšie k Bohu... Vy ste pozvaní k svätosti
a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.“
Slová Matky Božej z posolstva z 25. januára 2018 opätovne zdôrazňujú potrebu modlitby. V dnešnej dobe akoby niektoré slová strácali
svoj pôvodný a správny význam. Napríklad „zasvätený život“ je slovné
spojenie, ktoré vo väčšine ľudí nevyvoláva pozitívne myšlienky, skôr
sa tomu bránia ako k niečomu zastaralému alebo nevhodnému do
dnešnej doby. Avšak aj dnes sa používa výraz „zasvätený“ v správnom význame. Keď
chceme pochváliť niečiu odbornú a vedecky fundovanú prednášku, správne hovoríme,
že to bol zasvätený výklad, výklad idúci do hĺbky. Tak treba chápať aj slová o zasvätenom živote. Je to život, ktorý ide do hĺbky: viem, prečo som na svete a čo je moja úloha
v živote. A Matka Božia to jasne zdôrazňuje: „Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre
nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci.“ My žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta.
Máme jasné zameranie na nebo a nebeské veci.
Dobrá modlitba nám k tomu cieľu pomáha. Úprimné, otvorené, plné viery a vychádzajúce z čistého srdca majú byť naše slová k Pánovi, aby vypočul naše prosby.
V Pôstnom období väčšmi hľadíme na kríž. Vynárajú sa otázky o zmysle utrpenia.
Prečo trpia nevinné deti? Prečo vyhasol mladý život rukou vraha? Kde je Boh, keď
musíme takto trpieť? Biskup Forgáč nám na pohrebnej svätej omši za zavraždenú Martinu dáva odpoveď: „Nerád by som hľadal šablónovitú odpoveď. Skôr by som povedal
to, čo mi vraví moja viera: Boh je na našej strane! Boh je na našej strane, pretože nám
to ukázal vo svojom Synovi, Ježišovi. V ňom Boh trpí spolu s nami. Práve teraz, v pôste,
si pripomíname, ako bol Ježiš vysmievaný, ako ho potupovali, ako ho opľúvali, ako ho
ukrižovali... Mohol by som povedať, že to, čo sa v posledných dňoch stalo, celá táto
tragédia, to je výsmech Ježiša Krista. Táto tragédia je pľuvanec do Ježišovej tváre, je to
kopanec do osoby Ježiša, je to znovuukrižovanie Ježiša. Boh je tu s nami. On nie je ten,
ktorý sa len pozerá na nás. Boh trpí spolu s nami. To je moja viera i moja nádej, v ktorej
vás chcem posilniť... Pýtajme sa však ďalej: Máme sa báť? Odpoviem na to odvážne
a evanjeliovo: Nebojte sa! (Jn 6, 20). Boh je mocnejší ako všetko zlo na svete! Skúsme
počúvať Ježišove slová z Matúšovho evanjelia (a v tejto situácii budú znieť naozaj veľmi
odvážne): „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho,
ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle“ (Mt 10,28).
Prajeme
vám pevnú vieru, nezlomnú nádej a činorodú lásku, ktorá naj
šla sv
svoje víťazstvo vo veľkonočnom tajomstve. Kristus vstal z mŕtvych
vyc a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja!

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie

P. Dr. Tomislav Pervan
8. január 2018

Fatima – Medžugorie:

Odpoveď nebies
na pozemské biedy
Minulý rok sa celý niesol v znamení fatimského jubilea. Uplynulo 100 rokov od zjavenia sa Márie trom
pastierikom, ktorí nevedeli čítať a písať. Toto miesto
bolo nazvané podľa najmilšej dcéry proroka Mohameda, ale aj podľa maurskej princeznej, ktorá sa
stala kresťankou. Vydala sa za šľachtica, prijala
kresťanskú vieru, ale zomrela ešte mladá. Mária sa
tam zjavila šesťkrát od mája do októbra 1917, vždy
trinásteho v mesiaci, okrem augusta. Vtedy vizionárov odviedla polícia a bolo im pohrozené, že ak budú hovoriť o zjaveniach Panny Márie, tak budú potrestaní. Zjavila sa im potom 19. augusta.
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Malí vizionári boli pripravení zomrieť pre to, čo uvideli. Podobne ako vizionári v Medžugorí pri vyšetrovaní a prenasledovaní políciou.
Musíme si pripomenúť, že v Portugalsku boli od roku 1911 pri moci slobodomurári, ktorí boli proti Bohu a Cirkvi. Vydali vyhlásenie, že za dve generácie vymizne v Portugalsku Cirkev a viera, kňazi a mnísi. Bolo to verejné prenasledovanie Cirkvi. Mariánske zjavenia vo Fatime boli protiliekom voči tomuto bezbožnému jedu, ktorý bol rozšírený v celej Európe a predovšetkým
nabral na sile v krvavej októbrovej revolúcii v Rusku v roku 1917, keď sa
začalo verejné prenasledovanie Cirkvi a veriacich ničením kláštorov a kostolov, boli zakázané sväté omše a nesmelo sa verejne priznávať k viere. Mária predpovedala vizionárom vo Fatime, že ak sa svet nezmení, Rusko bude
hrôzy svojich omylov rozširovať po celom svete.
Minulé storočie bolo krvavým storočím. Boli dve veľké svetové vojny a nebolo roka bez revolúcie, vojny, či permanentného zbrojenia. Západná Európa zažila po druhej svetovej vojne určité obdobie pokoja, ale okolnosti vo
svete spôsobili, že sa to odrazilo aj na tomto kontinente. Železná opona,
ktorá rozdeľovala Európu na západnú a východnú, padla počas pontifikátu
svätého Jána Pavla II., ktorý so svojím heslom Totus Tuus dal svoj život
a pontifikát pod Máriinu ochranu. Ustavične zdôrazňoval, že sa nedá viesť
dialóg s bezbožnými komunistami a že tento ateistický systém sa sám rozpadne. To sa aj stalo po piatich rokoch potom, čo počas slávnosti Zvestovania Panny Márie v roku 1984 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Toto prianie vyjavila Matka Božia vizionárom vo Fatime.
Všetko, čo vieme o zjaveniach vo Fatime, pochádza z pera sestry Lucie. Je jedinou fatimskou vizionárkou, ktorá prežila 20. storočie. Obidvaja
súrodenci František a Hyacinta Martovci zomreli oveľa skôr, ako to predpovedala Panna Mária. Takže Lucia, ktorá vstúpila do kláštora Sestier
sv. Doroty v Španielsku, bola jedinou žijúcou nositeľkou a svedkyňou zjavení. Vstúpila do španielskeho kláštora, pretože portugalské úrady, ako
sme už uviedli, zatvorili kláštory. Svoje spomienky v časovom období jedného štvrťstoročia opísala na prianie biskupa z Leirie. Svedkami zjavenia
boli aj účastníci posledného Máriinho zjavenia, keď slnko „tancovalo“
pred 70 000 zhromaždenými ľuďmi. Vtedy celé predpoludnie lialo ako
z krhly a všetci boli mokrí do nitky. Po tomto „tanci“ boli odrazu všetci su-
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chí. Ľudia boli vystrašení, dovolávali sa Boha, ľutovali svoje hriechy a prosili o odpustenie a milosť.
Portugalskí biskupi uznali Máriine zjavenia vo Fatime v roku 1930 za pravé
a svoju domovinu zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Portugalsko bolo ušetrené od občianskej vojny, ktorá zúrila v tridsiatych rokoch
v Španielsku, keď sa chceli dostať komunisti k moci prostredníctvom revolúcie. Z veľkej časti ostalo ušetrené aj od hrôz druhej svetovej vojny. Na vrchole vojny v podvečer slávnosti Všetkých svätých v roku 1942 zasvätil pápež Pius XII. celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Toto zasvätenie
obnovil aj na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra
v tom istom roku. Od toho okamihu prehrali Nemci a ich spojenci väčšinu
bitiek na všetkých dôležitých frontoch. Vojnové šťastie sa odvrátilo od mocných, Nemecko a Japonsko prehrali vojnu. Rozhodlo sa to vo vyšších sférach, nie tu na zemi mocou zbraní.
„Tanec slnka“ sa zopakoval viackrát pred očami Pia XII. vo vatikánskych
záhradách predtým, než oznámil v roku 1950 dogmu o nanebovzatí Panny
Márie s telom a dušou. Potom ešte v roku 1954 pri vyhlásení mariánskeho
roku v rámci stého výročia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.
Matka Božia poznačila do istej miery celé storočie jednak svojimi zjaveniami vo Fatime, potom prostredníctvom pápežov Pia XII., Jána Pavla II. a tiež
svojimi zjaveniami vizionárom v Bijakovičiach v Medžugorí.
V Bijakovičiach sa všetko začalo 24. januára 1981 na slávnosť svätého
Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ bol posledným prorokom na prahu Nového zákona a ohlasovateľom Ježiša, Syna Márie, Kráľovnej prorokov. Ján Krstiteľ
poukázal na Ježiša ako na Božieho Baránka a Panna Mária vyriekla slová,
ktoré sú večné: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Nachádzame to aj v hlase
nebies na hore Tábor: „To je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie;
počúvajte ho.“ S Ježišom prichádza aj „zmena mediátora-prostredníka“.
Do príchodu Ježiša mal totiž v židovstve posledné slovo Mojžišov zákon,
ktorý vykladali učitelia Písma, rabíni a farizeji. Oni boli určujúcimi vykladačmi Božej vôle a pravdy, čo bolo nebezpečné pre Božie slovo. Ježiš vystupuje sebavedomo tým, že vo svojej kázni na vrchu (Mt 5-7) šesťkrát
hovorí: „Počuli ste, že otcom bolo povedané... – No ja vám hovorím...“ Boh
písal pravdu svojím prstom na kamennú tabuľu, Ježiš písal na zem do
piesku a Pavol povedal: „Lebo litera zabíja, kým Duch oživuje“ (2 Kor 3, 6).
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V Ježišovi sa nestane Božie
ie slovo
dokumentom, zákonom, ale
e telom,
osobou. To je nám útechou, lebo Ježiš všetkým, ktorí v neho uveria,
veria, dá
moc, aby sme sa stali Božímii deťmi.
Všetkým, čo uverili v jeho meno
(Jn 1,12). To je tá radostná zvesť
Vianoc, radostné posolstvo
o pri
všetkých mariánskych zjavejaveniach, pri ktorých sa Matka Božia
vždy odvoláva a ukazuje na
a svojho
Syna. On je vždy stredobodom
m pozornosti, a nie Mária. Ona je vždyy na druhom
mieste, v úzadí.
Udalosti v Medžugorí sú
ú od začiatku
zadokumentované. Existujú
ú audio a videozáznamy, máme dôkladné šetrenia rôznych
vedeckých komisií. Sú to predovšetkým
edovšetkým komisie prof. Henriho Joyeuxa a Dr. Reného Laurentina z rokov 1985 až 2005, z ktorých
torých sú rozsiahle dokumentácie a boli zaslané aj do Ríma. Vizionári prešli
psychologickými, parapsychologickými
ologickými vyšetreniami
a boli skúmaní uznávanými vedcami.
Pýtam sa, prečo sa neverí týmto
ýmto výskumom? Vizionári súhlasili s tým, aby podstúpili
dstúpili všetky vyšetrenia, aby neboli pochybnosti a aby sa dokázalo, že
nejde o podvod, sebaklam,
m,
alebo klamstvo.
Skutky apoštolov hovoria
a
o tom, že Poncius Pilát, Herodes,
erodes,
veľrada, saduceji, farizeji a učitelia
Písma sa spojili, aby zničili po
o Turícach mladú Cirkev. Predsa sa
im to však nepodarilo. Cirkevv
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sa rozrástla a rozšírila ako horčičné semienko, ako o tom hovoril sám Ježiš.
To isté môžeme sledovať na udalostiach v Medžugorí: Na začiatku sa všetci
postavili proti tomuto Božiemu dielu, ale nedokázali ho ani vyhubiť, ani zničiť. Rozširuje sa stále väčšmi po celom svete. Dá sa skutočne povedať, že
ozvena a pôsobenie Medžugoria je oveľa silnejšie ako zjavenia z Fatimy alebo z Lúrd. Tieto sú naviazané na lokality alebo miesta zjavení, zatiaľ čo
Medžugorie sa stalo globálnym pojmom. Vznikli desaťtisíce modlitbových
skupín po celom svete. O Medžugorí je veľké množstvo vytlačených publikácií, toto miesto je všadeprítomné na internete, na sociálnych sieťach. Je
veľa audio a videozáznamov, oveľa viac ako pri iných zjaveniach, lebo zjavenia v Medžugorí sú sprevádzané modernou technikou. Jeho duchovné pôsobenie sa dá sledovať na celom svete. Avšak osobitne tu v Medžugorí, na
mieste diania.
Od začiatku som svedkom týchto udalostí. Šesť rokov ako farár (19821988) v čase najhorších komunistických represálií a od roku 2003 až doteraz ako duchovný asistent, predovšetkým ako spovedník. Prozreteľnosť
chcela, že vo februári minulého roka bol menovaný osobitný pápežský vyslanec, poľský arcibiskup Henryk Hoser. Prišiel do Medžugoria bez predsudkov, pozoroval udalosti, rozprával sa s vizionármi, s vedúcimi pútnikov,
s tými, ktorí sa zúčastnili udalostí od prvých dní. Vyjadroval sa o svojich
dojmoch, ktoré tu nadobudol, nadmieru pozitívne. Zvlášť zdôrazňoval význam sviatosti zmierenia, spovede. Hoci je tu viac ako päťdesiat spovedníc, zdá sa to príliš málo pre tých, ktorí by tu chceli zažiť odpustenie hriechov prostredníctvom osobnej sviatosti zmierenia, spovede. Sviatostná spoveď skoro vymizla z cirkevnej praxe Západu, napriek impulzom najvyšších
cirkevných inštitúcií o jej oživenie. Medžugorie môže byť práve v tomto názorným príkladom pre cirkevnú prax na Západe.
V Lurdoch sú pútnici zameraní na telesné zdravie. Putujú, aby sa uzdravili
z telesných chorôb, zatiaľ čo Medžugorie uzdravuje ducha a dušu človeka. A často aj telo, lebo veľa chorôb má psychofyzický charakter. Z mojej
osobnej skúsenosti ako spovedníka som často svedkom, že pútnici idú najskôr na Vrch zjavenia alebo Križevac, kde sa nepozorovaní vyplačú. Slzy
tečú samy od seba ako podzemné prúdy, z hĺbky duše a srdca. Ľudia plačú
a potom predstupujú pred „tribunál milosrdenstva“, ako to označila sestra
Faustína Kowalska.
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Mnohí títo ľudia zažili vo svojom živote „stroskotanie lode“. Na otvorenom
mori sa chytia záchranného člna a v poslednej chvíli zbadajú, že tento čln je
kríž nášho Pána. Z tohto dôvodu putujú hore na Križevac, objímajú kríž,
„drevo spásy“ a prichádzajú do spovednice, kde prijímajú sviatostné odpustenie a oslobodenie od hriechov. Mnohí z nich potom, čo boli desaťročia
vzdialení od viery a tejto dôležitej sviatosti. Nesmieme zabudnúť: Keď sa po
svojom zmŕtvychvstaní Pán po prvýkrát zjavil učeníkom, ktorí zo strachu
pred Židmi ostali za zavretými dverami, oslovil ich pozdravom „Šalom“ – Pokoj vám! Potom dýchol na nich a povedal. „Prijmite Ducha Svätého. Komu

Vizionári počas zjavenia na archívnej snímke z roku 1983

odpustíte hriechy, budú mu odpustené.“ (Jn 20, 22-23). Prvým darom Zmŕtvychvstalého je teda odpustenie hriechov.
Čo nedokázali ľudskí psychoterapeuti, to dokázala dobrá, dôkladná spoveď. To som nespočetne veľakrát zažil u vyspovedaných. Stále sa vracajú,
niekedy po mnohých rokoch, ku „zdroju milosti“, predstupujú pred „tribunál milosrdenstva“. Sú vďační za jedinečnú skúsenosť odpustenia a za
nový život, aj keď so slzami v očiach. Dôležitá je zmena života, životného
štýlu. Obrátenie, ktoré nasleduje po dôkladnej spovedi. Nielen pred kňazom, ale pred Pánom, Ježišom Kristom.
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Rozhovor s vizionárom

Matka Božia
nás vychováva v láske
Ivanom Dragičevičom

24. januára 2018 prijal vizionár Ivan Dragičevič zástupcu
Modlitbovej akcie Viedeň. Vo veľmi podrobnom rozhovore
rozprával Ivan o svojich každodenných stretnutiach s Matkou Božou. Pôsobivé a autentické sú jeho výpovede o dlhoročnom vedení Matkou Božou. Časti z rozhovoru uverejňujeme v tomto článku.
Ešte stále mávaš zjavenia každý deň?
Áno, mám zjavenie každý deň, no
nielen ja, ale aj Marija a Vicka. Každý deň sa pripravujem v modlitbe na
toto zjavenie.
Ako tráviš deň, keď vieš, že večer príde Matka Božia?
Je to ťažké opísať. Všetko, čo robím alebo čomu sa venujem od večera po zjavení do nasledujúceho
dňa, robím tak, akoby pri mne stála
Matka Božia. Keď niečo robím, ale-

bo sa o niečom rozhodujem, vždy sa
pýtam, či je Matka Božia so mnou
spokojná. Robím to, čo odo mňa vyžaduje? To sú otázky, ktoré si kladiem. Pociťujem zodpovednosť
a chcel by som žiť tak, ako by ona
chcela. Nie je ľahké byť každý deň
s ňou a potom sa opäť vracať do
tohto sveta. V tomto svete je toľko
neprávosti, je veľa smutných situácií počínajúc vojnami a nie je jednoduché toto všetko vidieť. Vidím, že
Matka Božia si robí starosti kvôli tomuto svetu. Bolí to a mňa to tiež
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bolí. Keď prichádzam k Matke Božej, tak jej v modlitbe prinášam všetky tieto situácie. Chce od nás, aby
sme sa za tento svet modlili. Nejde
pritom len o fyzickú vojnu, ale aj
o vojnu v ľudských srdciach. Podľa
mňa ľudské srdce je vždy začiatočným bodom pre nepokoj alebo pokoj, pre dobro a všetko, čo sa hromadí v tomto svete. Človek je stále
tu a ak nie pokoj v ľudskom srdci, ak
nie je nič dobré, tak potom nemôže
byť dobrý svet, spoločnosť ani spoločenstvo. Preto Matka Božia prichádza po tie celé roky ako Kráľovná
pokoja k nám a učí nás. Pokoj je začiatkom, na čo by chcela nadviazať.
Ako by si opísal tie najdôležitejšie impulzy, ktoré nás učí?
V jej posolstvách, ktoré nám dáva,
sú obsiahnuté tie najdôležitejšie
podnety. Na prvom mieste pokoj.
Ak máme v srdciach viac pokoja, tak
ho máme viac v rodinách, v spoločnosti a na celom svete. Matka Božia
pozýva aj politických predstaviteľov
štátov a zodpovedných v Cirkvi, aby

sa stali nástrojom v rukách Panny
Márie, aby sa stali nositeľmi pokoja.
Satan je v dnešnej dobe veľmi silný
a ničí väčšmi ako kedykoľvek predtým. Jeho hlavným cieľom sú rodiny.
Vieme, že ak sa zničí rodina, potom
sa rúca aj všetko ostatné.
Druhým impulzom je výzva Matky
Božej k trvalému obráteniu, k zmene života. Je dôležité, aby sme sa
skutočne navrátili k Bohu. Boh by
mal zaujímať v našom živote prvé
miesto a mali by sme s ním kráčať
krok za krokom naším životom. Prečo nás Matka Božia nabáda k obráteniu? Myslím, že vidí, že sa často
strácame v tomto svete. Jednou
z príčin je materiálna stránka, čo
nás drží v zajatí, alebo rýchlosť,
nové technológie, ktoré nás oslepujú. Matka Božia si želá, aby sme to
videli a aby sme Boha dali na prvé
miesto. Pokúša sa nám to aj ukázať,
aby sme ponuky tohto sveta dokázali prijať tak, že ich budeme sledovať s otvorenými očami a uvedomovať si nebezpečenstvá. Ak človek
nemá duchovný rozmer, ak nie je
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dostatočne silný, tak to nevidí, je
slepý. V dnešnej dobe sú ľudia často
duševne slepí. Často mnohé veci
nevidia a svet ich priťahuje na svoju
stranu.
Ďalším dôležitým bodom je modlitba srdcom, pretože bez modlitby hynie duša a telo človeka.
Čo znamená „modlitba srdcom“?
Matka Božia neprišla k nám a nepovedala: „Modlite sa srdcom
a naučte sa to za mesiac.“ Je to proces, program pre náš život a každý
deň sa ešte stále učíme – ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo. Až do
konca nášho život sa neprestaneme
učiť. Kto z nás môže tvrdiť, že sa dokáže modliť srdcom a že sa už nič
nemusí učiť, že je dokonalý? Modliť
sa srdcom znamená modliť sa
z lásky a s láskou. Ak sa budeme
usilovať, tak sa stretneme s Ježišom. Modlitba je stretnutie. Toto
stretnutie nás určite posilní a dodá
nám odvahu. Pri Ježišovi si dokážeme oddýchnuť, pretože je naším pokojom. Matka Božia nás pozýva aj
k pôstu, k spovedi a očiste. Mnohí
ľudia sa pýtajú: Čo je to pôst a čo sa
dá pôstom dosiahnuť? Pôst nie je
stratou, je veľkým prínosom. Ak sa
postíme, tak sa očisťujeme, posilňujeme nášho ducha i našu vieru a dostávame bezpečie pokoja. Chcel by
som prirovnať pôst ku pšeničnému
zrnku z evanjelia. Keď Matka Božia
rozpráva o pôste, nedáva nám ultimátum a nehovorí: „Musíte sa pos-

tiť!“, ale navrhuje nám a hovorí: „...
ak chcete“. To je veľký rozdiel. Nabáda nás k pôstu, chcela by nám tým
pomôcť, lebo pôstom a pokáním lepšie spoznávame seba samých a posilňuje to nášho ducha a našu vieru.
Chcel by som ešte zdôrazniť, že
Matka Božia prichádza, aby posilnila
našu vieru a našu dôveru. Ale to
dokážeme len modlitbou, v ktorej žijeme evanjelium, a prostredníctvom
Eucharistie, s ktorou dokážeme rásť
vo svätosti a viere. Tým sa nám dostane stále viac a viac Božieho svetla a darov, ktoré nám Pán chce venovať. Je dôležité, aby sme boli otvorení Duchu Svätému a milostiam, ktoré dostávame jeho prostredníctvom,
keď sa modlíme. A keď nám ich Boh
dáva, ak je to jeho vôľa.
Ďalším podnetom Matky Božej je
odpustenie. Učí nás, aby sme sebe
aj iným dokázali odpustiť, aby sme
tak otvorili cestu Duchu Svätému do
našich sŕdc. Bez odpustenia sa
v nás nič nemôže udiať. Odpustiť
znamená uzdraviť sa duševne, fyzicky a citovo. Neexistuje uzdravenie
bez odpustenia. Aby sme však dokázali odpustiť, musíme sa modliť.
Vidíme, že modlitbou je všetko živené, bez nej by nebolo nič možné.
Matka Božia si neželá len aktívnu
modlitbu, ako napríklad ruženec,
ale aj čítanie Svätého písma, eucharistickú poklonu, svätú omšu a modlitbu v rodine. Predovšetkým modlitba v rodine je veľmi dôležitá a je
potrebné ju obnoviť. Matka Božia si
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želá, aby sme konali dobro a pomáhali iným.
Tvojou misiou od Matky Božej
je rodina?
Áno, mojím poslaním je modlitba
za rodiny, za mladých a za povolania
v Cirkvi.
Môžeš nám vysvetliť význam
modlitby v rodine?
Modlitba v rodine je veľmi rozsiahla téma. V súčasnosti robia rodičia veľa chýb a rýchlo strácajú nádej.
Ale Matka Božia hovorí o nádeji a prichádza ako Matka nádeje. Chcela by
vniesť do rodín túto nádej, pretože
sa vytratila. Veľmi dôležitý je začiatok výchovy, keď sú deti ešte malé.
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V tomto veku im musíme dať základ.
Napríklad keď sa s nimi ešte nemôžeme modliť ruženec, lebo sú ešte
veľmi malé, sú na to iné metódy.
Jestvuje veľa pekných náboženských
detských kníh s obrázkami. Knižka
s vymaľovánkami, kde možno rozpracovať túto tematiku. Deti si prostredníctvom obrázkov z roka na rok
prehlbujú svoje vedomosti a potom
môžeme program modlitby pozvoľna
stupňovať. Ale je dôležité, aby obidvaja rodičia mali rovnaký prístup.
Musia byť príkladom pre svoje deti.
Hovorím často mladým ľuďom a predovšetkým rodičom, že keď nepôjdu
na svätú omšu, nebudú na ňu chodiť
ani ich deti. Ak sa rodičia hádajú,
budú sa deti tiež neskôr hádať. Ale-

Vizionár Ivan po rozhovore so sestrou Ivankou (syn Viktor na Ivankiných rukách), Kristina,
sestra Kerstin
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bo ak rodičia nadávajú a sú agresívni, tak si to zapamätajú aj deti. V rodine treba byť veľmi trpezlivý a to je
hlavným problémom dnešnej doby.
Rodičia veľmi rýchlo strácajú trpezlivosť a správajú sa voči svojim deťom
veľmi agresívne. Tým sa však deti
stále viac vzďaľujú od rodiny. Vychovávať deti bez lásky je veľmi ťažké.
Osobitne v životných obdobiach, keď
deti začínajú rásť a dozrievajú, keď
začínajú chodiť do školy alebo na
univerzitu. Často dostávajú rady, ktoré sú iné ako tie z domu. Tak vznikne
problém; nevedia, čo by mali urobiť
– to, čo im povedala mama, alebo
to, čo sa učia v škole. Deti idú každý
deň do školy. Ale koľko je rodičov,
ktorí si s dieťaťom sadnú a rozprávajú sa s ním, keď príde domov. Mladí
ľudia tak držia v sebe problémy
a majú strach porozprávať o nich rodičom. Nevedia, ako zareagujú rodičia. Zvlášť v rodinách, v ktorých chýba harmónia, láska a podpora.
Rodina je veľmi rozsiahlou témou.
Aj Matka Božia rozpráva o tejto širokej téme, preto o tom rád rozprávam. Ale aj o mojich vlastných skúsenostiach zo života a pôsobenia
v mojej rodine. Je dôležité uvedomovať si zodpovednosť, snažiť sa žiť
sviatostným životom, podľa učenia
Cirkvi a vnášať do rodiny podnety
Matky Božej.
Rozpráva Panna Mária vždy po
chorvátsky ?
Áno, vždy rozpráva po chorvátsky.

Ale niekedy sa modlí počas zjavenia
aramejsky.
Videl si niekedy anjelov, alebo
len Matku Božiu?
Matka Božia prichádza na Vianoce, teda 24. decembra večer s malým Ježiškom v náručí, so svätým
Jozefom a niekedy s anjelmi.
Ako vyzerá svätý Jozef?
Môžem povedať, že je veľa obrazov
so svätým Jozefom, na ktoré sa veľmi podobá, zvlášť figúrky z betlehema. Je to veľmi ťažké opísať, ale má
bradu.
Povedal svätý Jozef niekedy
niečo?
Nie, nepovedal nič, bol len pritom.
Rozpráva Matka Božia aj niekedy o kontemplatívnej alebo
vnútornej modlitbe?
Áno. Hovorí, že kontemplatívna
modlitba je veľmi dôležitá. Túto
modlitbu máme začleniť do nášho
života. Ja osobne mám veľmi rád ticho. Mám rád pokoj a necítim sa
dobre, kde sú veľké davy ľudí. V mojom živote modlitby rád zostávam
v tichosti.
Čo cítiš, keď vidíš Matku Božiu?
Lásku. Najťažšie je, keď hovorím
k ľuďom, vyjadriť im túto lásku Matky Božej. Je to láska, ktorou nás len
ona miluje, keď sa na nás díva po-

čas zjavenia. Nielen
na mňa, ale na všetkých, ktorí sú prítomní. Z jej očí vyžaruje
láska. Je taká šťastná a niekedy si myslím, že jej vypadne
slza z oka, lebo sa jej
oči tak ligocú. Ale to
je jednoducho jej láska. Sú však chvíle,
kedy je ustarostená
alebo smutná, keď
prichádza. V čase
vojny, potratov, alebo
manželských rozvodov. Vtedy nám hovorí, že sa máme modliť za pevnú vieru
kňazov a Cirkvi.
Hovorí Matka Božia o aktuálnych udalostiach vo
svete?
Keď Matka Božia prichádza a udialo sa niečo negatívne, vidno, že je
ustarostená. Je to ihneď na nej vidno.
Čo by si chcel ešte našim čitateľom odkázať?
Čitateľom by som chcel povedať,
aby sme jednoducho prijali to, čo od
nás Panna Mária chce. Aby sme sa
pokúsili prežívať jej posolstvá, ktoré
sú jednoduché. Sú to posolstvá
evanjelia. Osobitne by som chcel vyzvať k obnove rodiny. Evanjelizácia
rodiny je začiatkom evanjelizá-

cie sveta. Ak nastane zmena v rodinách, tak to bude aj duchovne lepšie. Matka Božia je najviac ustarostená o rodiny. Cítim to a veľa o tom
hovorí v poslednom čase. Modlím
sa predovšetkým za rodiny a za povolania v Cirkvi, ktorých je nedostatok. Je dôležité modliť sa za pevnú
vieru, za kňazov, za zodpovedných
politikov štátu a cirkevných predstavených, aby boli v službe dobra, a za
modlitbové skupiny. Toto všetko je
plán Matky Božej na obnovu sveta.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová
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Vianoce a Nový rok
v Medžugorí
Sr. Mag. Kerstin Oswaldová

Koniec občianskeho roka v Medžugorí je výnimočným
zážitkom. Tisíce ľudí z rôznych krajín prichádzajú, aby
v modlitbe očakávali s Pánom a Matkou Božou nový
rok. Aj v roku 2017 tento večer ponúkal rôznorodý
program pre pútnikov.

Po medzinárodnej svätej omši predviedlo spoločenstvo Cenacolo spolu s deťmi a mladými z farnosti Medžugorie scénku o narodení Ježiša. Najprelomovejšia udalosť dejín – Boh, ktorý sa stal človekom –
bola sprítomnená pre pútnikov. Mnoho z nich sa rovno potom vybralo do kostola, aby si zabezpečili miesto. O desiatej večer už bol kostol plný do posledného miesta. Niekoľko veriacich zostalo vonku, ale aj sála Jána Pavla II., kde
sa program premietal, bola preplnená ľuďmi.
Program sa začal eucharistickou adoráciou. Umožnil ľuďom predstúpiť
pred Pána, poďakovať sa mu za uplynulý rok a spolu s ním sa pripraviť na
ten nový. Matka Božia nám stále znovu kladie na srdce, aby sme sa klaňali
jej Synovi. „Ustavične sa klaňajte Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Som vždy
prítomná, keď sa veriaci klaňajú.“ (15. 3. 1984) Adorácia pomáha lepšie
porozumieť Božiemu tajomstvu: Boh, ktorý ako malé Dieťa leží v jasličkách
a prebýva medzi nami ako malý kúsok chleba. Pri eucharistickej adorácii je
Boh človeku celkom blízko a dáva mu svoju lásku a pokoj. Tento pokoj je
vnútorná sila, ktorú nám dáva Boh, aby sme žili náš život dôstojne – ako
Božie deti. Panna Mária vie, čo robí, a chce, aby sme otvárali srdcia Bohu
a klaňali sa mu.
Pri príležitosti tohto večera bol vytvorený špeciálny zbor mladých z farnosti
a mládeže rôznych národov, ktorý hudobne sprevádzal eucharistickú poklonu
a svätú omšu. O pol dvanástej sa začala svätá omša, ktorú slávil páter Perica
Ostojič. V kázni sústredil pozornosť na vieru. Viera je jedným z najdôležitejších posolstiev Medžugoria. Už na začiatku zjavení Panna Mária vyzvala ľudí
k obráteniu a k viere. „Drahé deti! Počúvajte, pretože chcem vám povedať
a pozvať vás, aby ste mali viac viery a dôvery v Boha, ktorý vás nekonečne
miluje.“ (25. 8. 1996)
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Páter Perica povzbudil pútnikov, aby sa odvážili spraviť skok viery. Uviedol
príklad artistov v cirkuse: Úlohou jedného artistu je jednoducho skočiť a toho
druhého chytiť ho. Tak je to aj vo vzťahu k Bohu: Boh je ten, kto ľudí chytá, ale
my sami musíme skočiť a dôverovať mu. Jednoducho sa pustiť a dopadnúť
do Božích rúk. Mária je nám v tomto príkladom, preto nečudo, že liturgia
Cirkvi prvého januára slávi Máriu ako Bohorodičku. Prvý deň v roku je ona
kladená pred zrak veriacich. Je to výnimočné znamenie. Matka Božia svojím
áno ukazuje človeku cestu. Keď sa pozrieme na jej život, tak vidíme človeka,
ktorý sa odvážil skočiť a dôveroval Bohu. Svojím životom vyjadruje, že Bohu
nič nie je nemožné. Panna Mária ukazuje ľuďom cestu pokoja, lebo jej bol
daný od Boha.
Páter Perica nás povzbudil, aby sme na začiatku nového roku zariskovali
a spravili tento skok viery a vydali sa na cestu svätosti. Každý je povolaný
k svätosti. To jednoducho znamená, že Bohu dovolíme žiť v nás jeho život
a že sa spájame s Božou láskou. To znamená byť „svätým“. Nový rok – každý deň, každú hodinu, každú minútu a každú sekundu – máme šancu spraviť skok viery v hlbokej istote, že nemôžeme padnúť hlbšie ako do Božích
rúk.
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Pôst oslobodzuje!
Páter Marinko Šakota, vy ste
farárom v Medžugorí. Vďaka, že
ste si našli čas na rozhovor pre
našich čitateľov. Nedávno sa začalo Pôstne obdobie. Mohli by
ste nám niečo povedať o pôstnych seminároch tu v Medžugorí?
Semináre pôstu, modlitby a ticha
zaviedol páter Slavko roku 1990
v Dome pokoja. Dokonca sa mi zdá,
že prvá skupina, ktorá navštívila
tento seminár, bola z Rakúska. Odvtedy nás seminármi sprevádzalo už
viac ako 15 000 ľudí. Doteraz sa konalo viac než 500 medzinárodných
seminárov.
Mňa by však teraz zaujímalo,
prečo je pôst taký dôležitý.
Pôst rovnako ako modlitba nie je
žiadna novinka. Ale pôst sa ocitol

veľmi v úzadí. Vďaka Medžugoriu sa
pôst znovu dostal do popredia. Keď
Matka Božia roku 1981 vyzvala
k pôstu, ľudia sa čudovali. Ale keď
sa nad tým zamyslíme, prídeme na
to, že Panna Mária nás len chcela
vrátiť naspäť na biblickú cestu.
Myslíte tým pôst o chlebe
a vode?
Na otázku, ako sa najlepšie postiť,
odpovedala: v stredu a piatok
o chlebe a vode. Ale Matka Božia
povedala aj niečo neuveriteľne dôležité, a síce: „Postite sa srdcom.“
Čo presne myslí vetou: „Postite sa srdcom“?
Panna Mária nám hovorí, že sa
často postíme iba zo zvyku. Často
zabúdame na to najdôležitejšie pri
pôste – pomocou pôstu vstupovať
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do seba samého, pripustiť to a zmeniť sa zvnútra. Nemyslieť len na to
vonkajšie, ako sa to dnes často zamieňa. Myslím tým skutočnosť, že
už sa vie, aké má pôst veľmi pozitívne účinky na náš organizmus. Príklad, ktorý v tejto súvislosti rád spomínam, je ten s farizejom. Farizej sa
postil, ale nehľadel na to, čo sa deje
v ňom – hlboko v jeho srdci – či
koná správne alebo nie, či aj on
nemá konať pokánie. Som dobrý,
lebo sa postím, a ostatní sú zlí –
toto vnútorné nastavenie je vonkajším pôstom, ktorý od nás Panna
Mária nechce. Ona chce, aby sme si
pôstom otvárali dušu, vstupovali do
seba, a tak počúvali naše srdce –
preto „postiť sa srdcom“.
Nie aby sme si mysleli: „Postím sa,
preto som dobrým človekom.“ Nie,
pôst je pomoc, aby sme sa trochu
vzdialili od dnešného sveta a viac
dbali na tie naozaj dôležité veci, ktoré v bežnom živote často prehliadame. Aby sme si nemysleli ako ten
farizej: „Postím sa, som dobrý človek, lebo pôst je skutkom dobrého
človeka.“ Takýmto spôsobom by
sme sa postili iba navonok.
Nadviažem priamo na toto. Počula som, že hovoríte o troch
rozmeroch pôstu.
Áno, o tom hovoril už páter Slavko.
Najprv je telesná, potom duševná
a napokon duchovná dimenzia.
Po prvé: Dnes vieme, že pôst je
dobrý pre telo. Po celej Európe po-

známe mnoho diét a pôstnych kliník, ktoré aj z medicínskeho hľadiska dosahujú výborné výsledky. Tu
však nejde iba o telesné dobro.
Aby sme sa dostali k pôstu, o ktorom hovorí Panna Mária, táto čisto
telesná dimenzia nestačí, lebo sa
príliš zameriava na vonkajšok. O čo
nám ide pri druhej dimenzii, to je pomocou pôstu spoznať svoje vnútorné napätia a vplyvy. Aby sme sa takpovediac pohli ďalej v tom zmysle,
že si lepšie uvedomíme, ako veľmi
sme závislí od rôznych vecí, ktoré
nám neosožia. Často ide aj o to, aby
sme sa zamysleli nad našimi každodennými zvykmi, ktoré by sme si bez
pôstu vôbec neuvedomili. Pôst nám
pomáha oslobodiť sa od týchto vplyvov.
Páter Slavko často hovoril: „Kto vie
žiť s vecami, vie žiť aj s ľuďmi.“ To
znamená, že kto vie žiť s vecami bez
toho, aby ich použil a využil pre
seba, učí sa aj pri stretnutí s ľuďmi
nevyužívať ich len pre seba, ale žiť
s nimi a zaobchádzať s nimi s rešpektom. Nevziať si hneď všetko, ale
akceptovať iných aj vtedy, keď sú
slabí.
Je toľko príkladov z každodenného
života, kde nás život stavia pred
problémy pre nás ľudí ťažko prijateľné: Mladý pár sa zamiluje a potom
dôjde k ťažkým problémom, študent
sa učí veľa, a napriek tomu prepadne, a mnohé iné. V takýchto momentoch nám život berie túto vnútornú slobodu, na ktorú sme inak
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zvyknutí. Keď človek nie je pripravený, môže to skončiť tragicky. Žiaľ,
sme čoraz častejšie svedkami takýchto smutných udalostí. Pôstom
sa však učíme žiť s čiastočnou stratou slobody a vedieť s ňou zachádzať – pokorne a s otvoreným srdcom. Pôst nás vedie naspäť k vnútornej slobode, nemusíme zobrať
všetko, čo chceme, ale žiť pokorne
a trpezlivo. U detí to môžeme pozorovať už v útlom veku, keď ich učíme
zriekať sa drobností: čokoláda ti
síce patrí, ale v piatok sa jej zriekni.
Tým sa deti učia byť aj v iných situáciách v živote pokojnejšie, trpezlivejšie a múdrejšie.
Teraz nám zostáva už len tretia
dimenzia.
Áno, pri tretej, duchovnej dimenzii,
teda vo vzťahu k Bohu, sa pôstom
zväčšuje náš hlad po Bohu, naše
pátranie po Bohu v tejto dobe. Pri
všetkých informáciách, ktoré k nám
denne prichádzajú, často zabúdame na Boha. Alebo, ako sa pekne
hovorí, odsúvame náš „míting“
s ním kvôli nášmu neustálemu časovému stresu. Pôst nás však privádza naspäť k počiatku, k vypnutiu
všetkých týchto informácií z bežného života a k zamysleniu nad sebou
samým i nad naším bezprostredným
okolím. Podľa môjho názoru Panna
Mária, keď hovorí o pôste o chlebe
a vode nám chce povedať, že toto
nám pomáha, aby sme znovu pocítili vnútorný popud ísť na svätú omšu,

prijať Eucharistiu. Dostávame tu
nové vedomie o nás samých a o našom okolí. Piť chlieb a jesť vodu.
Piť chlieb a jesť vodu? Čo tým
myslíte?
Páter Slavko nás vždy učil, že
máme jesť chlieb tak, aby sme plne
vnímali jeho chuť, a že najdôležitejšie je nechať si čas jesť ho pomaly,
vnímať ho ako Boží dar... To znamená tak dlho ho žuť, až sa v ústach
rozpustí. Čo sa týka vody, hlavne
v Pôstnom období, tak jedením myslel, že ju máme chutnať v ústach,
aby sme vnímali jej krásu a plnú
chuť. Pôst nie je proti jedlu, skôr je
priateľom potravy, lebo sa znovu
učíme vnímať a vychutnávať si jej
krásu a plnú chuť. Pri tom množstve
stravy, ktoré v dnešných časoch
máme, už sotva máme čas na toto
všetko hľadieť. Všetkého máme teraz vo veľkom množstve a naše oči
a ústa sú tým všetkým nasýtené.
K tomu možno jedna pekná veta:
„Skutočnú chuť vody človek spozná
až na púšti.“ Chýba nám každodenná vďačnosť za vodu, lebo sme si na
ňu zvykli. Rovnako je to aj s inými
vecami, že príliš pozeráme na to, čo
nám chýba, a nie na to, čo máme.
Pôst nám pomáha zredukovať všetko na minimum a takto vnímať všetky tie úžasné veci okolo nás. Panna
Mária stále rozpráva, že máme byť
vďační za maličkosti. Vedie nás
k vyššej kvalite života, chce nám
vlastne takto darovať slobodu, lebo
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iba tak môžeme vnímať skutočnú
veľkosť a krásu sveta okolo nás.
Čo by ste teraz odporučili našim čitateľom, ak chcú začať
s pôstom, ako to spraviť čo najlepšie?
Odporučil by som pôstne semináre, lebo postenie sa v skupine je ľahšie ako osamote, hlavne zo začiatku. V spoločenstve je jednoduchšie
prekonať tieto počiatočné ťažkosti
– skvelými rozhovormi a prednáškami – aby človek spoznal a vnímal
naozajstný pôst.
Keď je človek sám, často nájde dôvody, prečo s pôstom skončiť. Takto
si ale navzájom pomáhame spoznať
hĺbku a zmysel pôstu. Pôst je dnes
dôležitejší ako doteraz. Pôst je kľúčom v dnešnom svete. Ľudstvo spotrebúva neuveriteľné množstvo surovín, viac ako hocikedy doteraz.

Správame sa, ako keby sme boli
posledná generácia ľudstva. Ale
prečo? Veď to vôbec nepotrebujeme! Posolstvo Panny Márie každému jednému z nás a aj globálne posolstvo pre celý svet je, že pôst nás
môže naučiť žiť jednoduchšie a napriek tomu byť šťastní. Opustiť spôsoby moderného človeka, ktorý chce
stále viac, ale aj tak je čoraz nespokojnejší. Venujme nepotrebným veciam v živote menej pozornosti. Keď
ako človek spozorujem, že niečo nepotrebujem, nechcem byť otrokom
celého tohto nadbytku. To je poznanie, ktoré nás zvnútra mení. A to je
ozajstný zázrak.

Rozhovor viedla
Sr. Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová
pre Modlitbovú akciu
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Rozhovor s
Mag. Erichom Neidhartom

Kňaz Matky Božej

ROZHOVOR
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Mag. Neidhart prvý raz navštívil Medžugorie na Silvestra v roku 1982. Po
štúdiu ekonómie vyštudoval aj teológiu a roku 2003 ho kardinál Schönborn vysvätil za kňaza. V rámci Modlitbovej akcie Viedeň vydal Erich
Neidhart už v roku 2000 konkordanciu k posolstvám (abecedný zoznam
slov vyskytujúcich sa v posolstvách s označením miesta, kde sa nachádzajú, kniha vyšla len v nemčine – pozn. red.). Pri čítaní tohto lexikónu
rôznych tém, ktoré nám Panna Mária znovu a znovu odovzdáva v posolstvách, si človek uvedomí, ako často nás rôznymi spôsobmi povzbudzuje
nastúpiť na cestu svätosti. Aj jeho diplomová práca „Medžugorie a učenie Cirkvi o Márii“ vyšla knižne v nemeckom jazyku v Modlitbovej akcii
Viedeň.
Takmer pred pätnástimi rokmi si
bol 28. júna 2003 vysvätený za
kňaza. Naši čitatelia poznajú tvoje
meno v súvislosti s konkordanciou
k posolstvám z Medžugoria a tvojou knihou „Medžugorie a učenie
Cirkvi o Márii“. Mohol by si pre nás
opísať svoju cestu ku kňazstvu
a tvoj vzťah k Panne Márii?
Som veľmi vďačný, že som sa vďaka
Medžugoriu naučil veriť a modliť. Spomínam si na svoju prvú cestu do
Medžugoria na prelome rokov 198283. Bol som vtedy celý bez seba, že
kresťanská viera je pravdivá, že sa
nebo otvára, že Mária sa zjavila a hovorí k nám. Posolstvami, ktoré nám
Panna Mária odovzdáva, som sa začal zaoberať až neskôr, ale od začiatku mi bolo jasné: To, čo nám Panna
Mária hovorí, je dôležité a ja by som
chcel robiť to, čo chce.
Nasledujúce roky som sa snažil modliť, postiť, pravidelne chodiť na spoveď
a zúčastňovať sa svätej omše. Medžugorie stálo na začiatku môjho obrátenia. S Máriiným pozvaním vstúpili do
môjho života aj pokoj, radosť a zmysel.

Po rokoch, počas môjho štúdia ekonómie, mi napadla myšlienka: Mohol
by si sa stať kňazom. Čo pre teba znamená kňazstvo? Už dlho mi bolo jasné, aké dôležité sú spoveď a Eucharistia v živote Cirkvi, ale že by som mal
práve ja ako kňaz v službe Cirkvi vysluhovať sviatosti, to som si vtedy nevedel predstaviť.
Matka Božia mi v modlitbe pomohla
rozhodnúť sa pre kňazstvo. Vstúpil
som do viedenského kňazského seminára a po tom, čo som nastúpil na
túto cestu, bol som si svojím povolaním už istý. V modlitbe spoznáme, čo
máme robiť, tak to znie v posolstve
z 25. apríla 1987: „Preto hľadajte
a modlite sa, aby ste mohli pochopiť
všetko, čo vám tu dávam (...). Viete, že
bez modlitby nemôžete pochopiť všetko, čo Boh plánuje s každým z vás.“
Na mojej ceste k vysviacke som Máriu
spoznal ako Matku, ktorá ma vedie
a pomáha mi.
Vo svojej knihe opisuješ, ako je
Mária príkladom apoštolátu. Ako
osobne prežívaš Máriino vede-
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nie? Čo pre teba znamenajú pravidelné posolstvá Marije Pavlovičovej-Lunettiovej?
Tieto mesačné posolstvá vidím naďalej ako materinské rady, ktoré pomáhajú postaviť Boha do stredu našich životov. Niektoré posolstvá viem
naspamäť. Sú mi konkrétnou pomocou, ako meniť moje myslenie a robiť
konkrétne rozhodnutia. Napríklad posolstvo z 2. októbra 1986: „Drahé
deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe.
Drahé deti, vy nemôžete pochopiť,
akú hodnotu má modlitba, pokiaľ
sami nepoviete: teraz je čas modlitby,
teraz mi nie je dôležité nič iné, teraz
mi nie je dôležitá žiadna osoba okrem
Boha. Drahé deti, venujte sa modlitbe
so zvláštnou láskou, lebo tak sa vám
Boh bude môcť odplatiť milosťami.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“
Ako kňaz chcem viesť ľudí ku Kristovi. Preto ich pozývam spoznať Krista
v živote Cirkvi, v nedele a sviatky pravidelne prichádzať na sväté omše
a nechať si čas a priestor na modlitbu. Keď sa veriaci pre toto rozhodnú,
budú rásť vo viere a smerovať s radosťou k večnému životu.
V mojej farnosti sa pred každou svätou omšou modlíme ruženec, minimálne trikrát do týždňa máme eucharistickú poklonu, raz za mesiac celodennú. Počas adorácie majú veriaci
možnosť vyspovedať sa.
V tejto dobe naozaj nie je jednoduché byť kňazom. Duch doby,
ktorý tu vládne, práve nepodporu-

je duchovno. Čo je pre teba dôležité v kňazskej službe a z čoho
čerpáš silu pre svoje kňazstvo?
My kňazi máme vlastné povolanie
k modlitbe. Ako služobníci Ježiša Krista sme povolaní „zotrvávať v Kristovi“,
ako to často hovorí evanjelista Ján. To
sa uskutočňuje v snahe o modlitbu:
denná svätá omša ako najdôležitejšia
modlitba, breviár, ktorý sa modlíme
hlavne za nám zverené duše, ruženec, čítanie Písma, eucharistická
adorácia. Pápež Benedikt povedal, že
čas na modlitbu má naozaj prednosť
pred pastoráciou. Nie je to nejaký dodatočný záväzok medzi pastoračnou
službou, ale stáť pred Pánom je pastoračná povinnosť, a síce, keď sa na
to pozrieme presne, tá najdôležitejšia
(por. príhovor z 13. mája 2005).
Centrálna otázka pastorácie je, ako
vieme priblížiť Boha človeku dnešnej
doby. Tu sa starám najskôr o tých, ktorí už veria a žijú s Cirkvou. Potom prichádza starostlivosť o tých veriacich,
ktorí svoju vieru už nepraktizujú a ktorým sa odcudzila.
Každému by som chcel pripomenúť
tri úlohy v pastorácii:
1. Každý sa môže modliť za iných,
žehnať im, ale aj modliť sa s nimi. Mnoho pokrstených sa nikdy nenaučilo
modliť. Ľudia sú vďační, keď im človek
pomôže a napríklad povie: „Pomodlime sa spolu desiatok ruženca za vašu
rodinu.“ Naučte hlavne deti modliť sa.
Staňte sa modlitbovým krstným otcom
nejakému mladému človeku, ktorého
poznáte. Pomodlite sa zaňho napríklad denne desiatok ruženca.
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2. V prípade ťažkého ochorenia nejakého rodinného príslušníka či pri zomierajúcich je dôležité čo najskôr zavolať kňaza. Žiaľ, mnoho ľudí to zanedbáva, či už z „falošného ohľadu“, alebo na to vôbec nemyslia. Nemali by
ste čakať, kým chorý stratí vedomie.
Zomierajúci má prijať sväté prijímanie
ako posilnenie na ceste. Zaopatrenie
obsahuje sviatosti spovede, pomazania chorých a Eucharistie.
3. Veľmi dôležitá je modlitba za
zomrelých: „Drahé deti! Dnes vás
chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla
k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy,
drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú
pre vás dôležité, že jedine po nebi
máte túžiť. Preto, drahé deti, modlite
sa bez prestania, aby ste mohli pomôcť sebe i ostatným, ktorým modlitba prinesie radosť. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“ (6. 11.
1986)
Príbuzní mnohých zomrelých sami
nechodia do kostola a nemodlia sa za
svojich drahých. Preto často slávim –
keď nemám iný úmysel – omšu za
zomrelých. Nechajte aj vy sláviť omšu
za vašich zomrelých. U charitatívnych
organizácií, napríklad Kirche in Not
(Cirkev v núdzi) môžete cez omšové
úmysly podporiť chudobných kňazov
a zároveň pomôcť zomrelým dostať sa
k Bohu. Kto takto pomáha, pomáha
hneď dvojako.
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Ročné zjavenie 2017
25. decembra 2017 mal Jakov Čolo ročné zjavenie Matky Božej.
Zjavenie sa začalo o 14.07 h a trvalo 10 minút. Jakov nám potom
odovzdal posolstvo:

„Drahé deti!
Dnes, v tento milostivý deň vás pozývam, aby ste si
prosili od Pána dar viery. Deti moje, rozhodnite sa
pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť,
deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk
Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje. Buďte veriaci nielen slovami, ale žite a dosvedčujte svoju vieru skutkami
a svojím osobným príkladom. Rozprávajte sa s Bohom ako so
svojím Otcom. Otvorte a odovzdajte mu svoje srdcia a uvidíte,
ako sa menia vaše srdcia a ako budete žasnúť nad Božími dielami vo vašom živote. Deti moje, bez Boha nie je život, a preto
ako vaša Matka sa prihováram a prosím svojho Syna, aby obnovil vaše srdcia a aby váš život naplnil svojou nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

P. Slavko Barbarič: Modlite

sa spoločne
s radostným srdcom

Pre mnohých veriacich sa Medžugorie stalo školou
modlitby: mnohí sa totiž po príchode do tejto farnosti
zzačali modliť a pochopili, že modlitba nie je bezmyšlienkové odriekanie naučených slov. Mnohí v Medžugorí
sspoznali celé bohatstvo života s modlitbou ako úprimnou výpoveďou srdca a rozhodli sa pre programy Panny
Márie.
Pozvanie k modlitbe však nezostalo len pre jednotlivcov: Panna Mária pozvala k modlitbe v rodinách a modlitbových skupinách. Vizionári neustále zdôrazňujú, že
prvou modlitbovou skupinou je vlastne rodina, až pottom modlitbová skupina vo všeobecnom zmysle.
Účelom a cieľom tejto knihy je pomôcť všetkým, ktorí
prijali pozvanie Panny Márie, či už osobne, v rodinách,
a
alebo v modlitbových skupinách, aby pochopili význam
jej posolstiev. Knižka chce pomôcť jednotlivcom, rodinám aj modlitbovým skupinám, aby pôsobili a rástli správne vychovávaní v škole Panny Márie.
Za knižku odporúčame dobrovoľný príspevok vo výške 6 eur.
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Kardinál štátny sekretár
Pietro Parolin o Medžugorí
30. októbra 2017 bol pri príležitosti slávnostného posvätenia Veľkej auly
Chorvátskej katolíckej univerzity v Záhrebe na návšteve Chorvátska štátny
sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Na tlačovej konferencii sa
vyjadril aj o Medžugorí. Chorvátska Katolícka tlačová agentúra IKA ho citovala:
„Keď som včera letel lietadlom z Ríma do Splitu, stretol som veľkú skupinu argentínskych pútnikov, ktorí boli na ceste do Medžugoria. Prednedávnom som tiež hovoril s ľuďmi, ktorí mi oznámili, že o Medžugorie je veľký
záujem.“
Kardinál hovoril aj o komisii, ktorá bola zriadená na jar roku 2017, aby
preskúmala tento jav „... a informovala Svätú stolicu o stave vecí, ale s cieľom reagovať na výzvy pastoračnej starostlivosti. Všetko s cieľom premyslieť si, aký by mal byť ďalší krok,“ povedal Parolin. Závery emeritného arcibiskupa Henryka Hosera povereného vedením tohto skúmania boli Svätému Otcovi predložené už v júni 2017.
Kardinál Parolin prízvukoval: „Samozrejme, že okrem otázky nadprirodzeného charakteru týchto udalostí tu máme aj celú otázku pastorácie
v Medžugorí, a to je aj to, čo nás v súčasnosti najviac zaujíma, keďže sem
putuje veľké množstvo ľudí. Preto bolo želaním Svätej stolice pomôcť regulovať tento jav, aby veriaci, ktorí tam prichádzajú, mohli lepšie počúvať
Božie slovo, sláviť sviatosti a zažiť autentickú skúsenosť viery.“
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„Buďte v duši radostní,
buďte čistí, buďte deti“
Zamyslenie nad posolstvom z 2. januára 2017
„Drahé deti! Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám
pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby
som vám pomohla pravdivo milovať. Ako matka túžim po
vašej vzájomnej láske, dobrote a čistote. Mojou túžbou je,
aby ste boli spravodliví a aby ste sa milovali. Deti moje, buďte v duši radostní, buďte čistí, buďte deti. Môj Syn hovorieval, že rád prebýva medzi čistými srdcami, pretože čisté
srdcia sú vždy mladé a veselé. Môj Syn vám hovoril, aby ste
odpúšťali a aby ste sa milovali. Viem, že to nie je vždy ľahké.
Utrpenie spôsobuje, že rastiete na duchu. Aby ste stále viac
duchovne rástli, musíte úprimne, pravdivo odpúšťať a milovať. Mnohé moje deti na zemi nepoznajú môjho Syna, nemilujú ho, ale vy, ktorí milujete môjho Syna, ktorí ho nosíte
v srdci, modlite sa, modlite sa a v modlitbe vnímajte môjho
Syna pri sebe. Nech vaša duša vdychuje jeho ducha. Som
medzi vami a hovorím o malých i veľkých veciach. Neunavím sa, keď vám hovorím o svojom Synovi – pravej láske.
Preto, deti moje, otvorte mi svoje srdcia. Dovoľte mi materinsky vás viesť. Buďte apoštolmi lásky môjho Syna a mňa.
Ako matka vás prosím, nezabúdajte na tých, ktorých môj
Syn pozval, aby vás viedli. Noste ich v srdci a modlite sa za
nich. Ďakujem vám.“
Posolstvo Matky Božej z 2. januára 2018 cez Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

ZAMYSLENIE

V prvej vete tohto posolstva nám
Matka Božia potvrdzuje to, čo denne
zažívame – láska sa vytráca. V maličkostiach, v bežnom styku medzi ľuďmi chýba často to najdôležitejšie –
pravá láska. Aj celkovo vnímame, že
čoraz viac vládne duch rozdelenia,
žiadostivosti, honby za majetkom
a sebectva. Odpustenie a ohľaduplnosť sú vyhlásené za slabosti. Máriine slová nás zároveň nechávajú nazrieť hlboko do jej bezhraničnej lásky:
prichádza, aby nás vzala za ruku, ona
nás v tejto situácii nenecháva samých. Ona to nerobí len ako matka,
ona je naša Matka – tvoja a moja
Matka. Miluje nás a pozerá sa na nás
svojimi láskyplnými očami – plnými
pravej, čistej lásky.
Pomocou živej a hlbokej viery sa učíme naozaj milovať – bez žiadostivosti,
túžby po majetku a bočných úmyslov.
Prostredníctvom modlitby a cez náš
vzťah k Bohu sa mu stávame čoraz
podobnejšími. A iba takto dokážeme
šíriť skutočnú lásku. Láska sa v nás
odzrkadľuje, lebo sa stávame akoby
Božím zrkadlom. Zrkadlom toho, ktorý
je pravá láska. Ostatní ľudia okolo nás
si všimnú tohto Božieho Ducha, lebo
budú cítiť Ježiša po našom boku. Čím
sa človek obkolesuje, tým sa stáva.
Preto by sme mali vždy kráčať s Bohom a viesť s ním najhlbší vzťah nášho života. Potom ani nebudeme môcť
inak ako konať dobro, vyžarovať lásku
a byť iným, lepším človekom. Ak nám
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tento vzťah chýba, keď chýba modlitba a kontakt s láskou, potom túto lásku ani nemôžeme odovzdávať ďalej.
Panna Mária nám prejavuje pochopenie, keď vraví: „Môj Syn vám hovoril, aby ste odpúšťali a aby ste sa milovali. Viem, že to nie je vždy ľahké. Utrpenie spôsobuje, že rastiete na duchu.“ A utrpenie nie je zbytočné, nie je
nezmyselné. Pomáha nám duchovne
rásť, prerásť nás samých a stať sa
lepšími ľuďmi.
Práve v ťažkých časoch, v časoch
utrpenia, je upokojujúce vedieť, že
máme Matku, ktorá nás miluje takých, akí sme, ktorá pozná našu životnú situáciu a neodsudzuje nás. Nikdy
nás neopustí a chce z nás mať len to
najlepšie: „Ako matka túžim po vašej
vzájomnej láske, dobrote a čistote.
(...) Deti moje, buďte v duši radostní,
buďte čistí, buďte deti.“ Buďme teda
bezstarostné deti, ktoré vedia, že sa
im nič nemôže stať. Lebo majú milujúcu Matku a Otca, ktorý je Láska. Nemusíme mať strach a robiť si starosti
o budúcnosť, nech už vyzerá akokoľvek. Lebo cez náš hlboký vzťah k Ježišovi pocítime inú silu, inú radosť a inú
lásku, inú, ako nám vie dať svet,
a naša nádej nebude mať koniec, keď
sa odovzdáme Ježišovi a necháme sa
viesť našou Matkou.
Sr. Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová
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PODPORA

OTÁZKY – ODPOVEDE
Viacerí záujemcovia o naše knižné publikácie sa pýtajú, koľko majú
zaplatiť za objednané knižky, pretože s knižkami dostali len nevyplnenú
poštovú poukážku. A tiež sa pýtajú, v ktorých obchodoch si možno zakúpiť naše knihy a časopis.
Naša organizácia Mariánske centrum
Medžugorie v zmysle svojich stanov vydáva
knižky a časopis MEDJUGORJE s cieľom šíriť overené a pravdivé informácie o celom
komplexnom jave, ktorý sa nazýva Medžugorie. Nie sme obchodná organizácia, ktorá
by tieto knižky predávala, ale posielame ich
každému záujemcovi, ktorý má úprimný záujem o dianie v Medžugorí. Preto ich nenájdete v kníhkupectvách, ale zasielame ich
poštou priamo objednávateľom. Všetky
naše náklady sú hradené výlučne z vašich
dobrovoľných príspevkov, ktoré posielate
na náš účet. Preto súčasťou každej zásielky
je aj nevyplnená poštová poukážka, kde
nájdete číslo účtu našej organizácie, na
ktorý môžete poslať svoj príspevok. Samozrejme, nemusíte využiť na platbu zaslanú
poukážku, ale môžete zaslať príspevok aj
priamo bankovým prevodom na číslo účtu
uvedené na poštovej poukážke.
Na našom objednávkovom lístku a na internetovej stránke sme uvádzali aj naše
približné výrobné náklady. To však spôsobuje, že mnohí objednávatelia uvedenú
sumu považujú za predajnú cenu, v ktorej sú zahrnuté aj všetky naše ďalšie
výdavky, a svoj príspevok ohraničujú len
touto sumou. Preto sme v čísle MEDJUGORJE 126 boli nútení požiadať o finančnú podporu, ktorá nám umožnila vydať
ďalšie číslo. My máme pripravené na vydanie aj ďalšie knižky (pokračovanie rozhovorov s vizionármi, knižka rozhovorov
s pátrom Zovkom, nové upravené vydanie

knihy P. Slavka o sviatosti zmierenia a ďalšie), avšak potrebujeme k tomu zozbierať
dostatok finančných prostriedkov. Preto
odteraz neuvádzame výrobné náklady, ale
odporúčaný dobrovoľný príspevok.
Chceme sa poďakovať aj všetkým,
ktorí nám poslali 2% zo zaplatenej dane
z príjmu. Pomohli nám celkovou sumou
1419 eur v roku 2017. Nech Pán odplatí
každému darcovi jeho štedrosť! Zároveň si
dovoľujeme poprosiť o tento príspevok aj
v tomto roku. Všetky údaje a potrebné tlačivá si môžete vytlačiť z našej internetovej
stránky www.marianskecentrum.sk alebo
www.medjugorje.sk.
Naša činnosť sa neobmedzuje len na
knižné publikácie a časopis. Svoje náklady má aj zabezpečenie internetových stránok, telefonická odkazová služba s novým
posolstvom Matky Božej, spracovanie celoslovenského modlitbového hnutia „Boh
to dokáže“, spolupráca na činnosti Informativneho centaru MIR Medjugorje, poštovné (ktoré v posledných rokoch narástlo
niekoľkonásobne) a iné administratívne
náklady.
Zo srdca ďakujeme za všetky vaše príspevky na našu činnosť. Najmä však za
všetky modlitby a skutky lásky, ktoré obetujete za nás. Bez nich by naša práca nebola možná. My sa chceme odvďačiť aj
v tejto oblasti, a preto s každým novým
číslom časopisu je za živých i zomrelých
odberateľov časopisu MEDJUGORJE odslúžená svätá omša.

WWW.BOHTODOKAZE.SK

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

Začni a vydrž!
Vtipná televízna reklama môže mať aj oveľa hlbší zmysel, než iba nabádať ľudí, aby sa
zapojili do stávkovania. S čistým svedomím
ju môžeme použiť na našu misijnú modlitbovú akciu! Pevná viera a vytrvalosť (až neodbytnosť) dokáže zázraky.
Matka Božia 2. augusta 2017 povedala vizionárke Mirjane Dragičevičovej-Soldovej:
„Nedajte sa znechutiť, pretože treba veľa
modlitby a obety za tých, ktorí sa nemodlia,
nemilujú a nepoznajú môjho Syna. Pomôžte
im, vidiac v nich svojich bratov.“ Keď nevidíme čoskoro výsledky, máme pokušenie
vzdať sa. V evanjeliu apoštol Matúš názorne
opisuje, ako zapochyboval apoštol Peter:
„Loďka bola už mnoho stadií od zeme
a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.
Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim
Ježiš... Peter mu povedal: ,Pane, ak si to ty,
rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.‘ On
povedal: ,Poď!‘ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl
silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: ,Pane, zachráň ma!‘“ (Mt 14, 24-28)
Ako Peter kráčajúci po vode zabúdame
hľadieť len na Ježiša. Nečakáme s dôverou,
ale sústredíme sa na vietor a vlny, ktoré cítime. Avšak Bohu nie je nič nemožné! Pokračujme v zapaľovaní plamienkov viery vytrvalou modlitbou desiatku ruženca za konkrétneho človeka, aj keď výsledky možno ani
neuvidíme.
Za krátky čas sa podarilo vytvoriť duchovné spoločenstvo ľudí, ktorí sa zapojili do tohto misijného hnutia. Za všetkých, ktorí sa
zapojili a zaregistrovali, ako aj za tých, za
ktorých sa modlia, bude teraz v Pôstnom období odslúžená svätá omša priamo v Jeruzaleme. Svätú omšu bude celebrovať P.
Karol Švarc OFM. Pomôžte založiť veľký
plameň viery na našom Slovensku!
Mariánske centrum Medžugorie
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POSOLSTVÁ

POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
25. decembra 2017 – „Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna
Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, všetkých vás pozývam, aby ste žili a dosvedčovali milosti a dary, ktoré ste prijali. Nebojte sa!
Modlite sa, nech vám Duch Svätý dá silu, aby ste sa stali radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. januára 2018 – „Drahé deti! Tento čas nech sa pre vás stane časom
modlitby, aby Duch Svätý cez modlitbu zostúpil na vás a daroval vám obrátenie. Otvorte svoje srdcia a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze svedectvá aj
vy boli bližšie k Bohu. Milé deti, hľadajte nadovšetko Boha a Božie veci
a zanechajte zemi pozemské, pretože satan vás privedie do prachu a hriechu. Vy ste pozvaní k svätosti a stvorení pre nebo. Preto hľadajte nebo a nebeské veci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. februára 2018 – „Drahé deti! V tomto milostivom čase vás všetkých
pozývam, aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás
viedli prostredníctvom sviatostí na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia vás podrobujú skúškam. Avšak vy, milé deti, pozorujte Božie stvorenia,
ktoré vám ON dal v kráse a pokore. Milé deti, milujte Boha nadovšetko a on
vás povedie po ceste spásy. 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

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!
Telefón: +421-905 254 742 Odkazovač s najnovším posolstvom Matky Božej z 25. v mesiaci: +421-948
401 104 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
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„Mojou túžbou je, aby ste boli spravodliví a aby
ste sa milovali. Deti moje, buďte v duši radostní,
buďte čistí, buďte deti.“
(Z
(Z posolstva
posolstva Mirjane
Mirjane zz 2.
2. januára
januára 2018)
2018)

