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Deti, Boh vás miluje!
„Toto je čas milosti. Milé deti, viac sa modlite, menej
rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste
obrátenia. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám!“
Posolstvo Matky Božej z 25. augusta 2018 dáva podnet
každému, kto uvažuje o Medžugorí a chce stručne vystihnúť
podstatu prítomnosti Matky Božej medzi nami. Spomeňme
si na svätého Jána Pavla II., ktorý neustále opakoval: „Nebojte sa!“ Môžeme si k tejto výzve doplniť dôvod, pre ktorý sa netreba báť: Toto
je čas milosti.
Matka Božia neostáva len pri výzve k pokoju, ale dáva aj prostriedky, ako
ho v tomto čase milosti dosiahnuť. Môžeme si to neustále opakovať: „Viac
sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia!“ Modlitba neznamená veľa slov. Musí vychádzať zo srdca a reč srdca
nepotrebuje ani slová.
Na záver nám vždy Matka Božia poďakuje. Nesmieme zabúdať ďakovať
ani my. Za to, že sme. Za každé ráno, ktoré pre nás Pán pripravil, aby sme
ho prežili spolu s ním a v jeho prítomnosti. Za každé stretnutie, ktoré nám
pripravil na našej ceste, aby sme svojím príkladom životom vydávali svedectvo o láskavom a milosrdnom Otcovi.
Pán hovorí: „Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie. Nevylejem
svoj rozpálený hnev, neznivočím zase Efraim, veď som ja Boh, a nie človek,
Svätý uprostred teba.“ (Oz 11, 8 – 9)
Keď sa podľa tradície chýlil život svätého apoštola Jána ku koncu, ľudia
v húfoch prúdili na ostrov Patmos, aby tam s ním slávili nedeľnú Eucharistiu. Ján bol už starý a slabý a každú nedeľu ho museli k ľuďom priviesť.
No ani to mu nezabránilo povedať im týždeň čo týždeň tú istú kázeň: „Deti,
Boh vás miluje. Milujte ho a milujte sa navzájom.“ Nič viac Ján nepovedal,
no ľudia za ním stále chodili. Keď sa ho pýtali, prečo opakuje
stále tie isté slová, odpovedal: „Pretože toto stále hovorieval aj Učiteľ.“.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s pátrom Petarom

Medžugorie –
prameň

nádeje
a skutočný
zázrak
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V predošlom vydaní nášho časopisu MEDJUGORJE č. 129 ste mali
príležitosť prečítať si prvú časť rozhovoru s pátrom Petarom Ljubičičom. Rozprával nám o svojich skúsenostiach s Medžugorím a s pútnikmi, ktorí vo veľkom počte prichádzajú do Medžugoria, ako aj
o kresťanskom živote. V druhej časti rozpráva o plodoch Medžugoria,
o pokoji, o tajomstvách, ktoré dostali vizionári prostredníctvom Matky Božej a o tom, že si Mirjana na
ich zverejnenie vybrala jeho.

Čím je zvláštne Medžugorie
pre ľudí, ktorí sem prišli?
Karolína z Mexika hovorí: „Mimoriadny na svätyni Kráľovnej pokoja,
a čo nikde inde nenájdeme, je pocit, že sa nachádzame v časti nebies. Tu vládne taká láska, radosť a neopísateľný pokoj...
Tešíme sa a sme hrdí, že sme
mohli zorganizovať púte do
Medžugoria.“
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Nespočetne mnoho mladých ľudí
tu pocítilo silnú Božiu výzvu a obrátili sa. Mnohí z nich sa rozhodli pre
duchovné povolanie.
Ako reagujete na to, keď ľudia
tvrdia, že v Medžugorí zakúsili
skutočné uzdravenie? Dokážete rozoznať, čo je pravda, a čo
nie je?
Často hovorím, že sila Božej milosti v Medžugorí je taká veľká, že
ju možno vidieť v početných správach o obráteniach a duševných
a tiež o telesných uzdraveniach.
Známy doktor a profesor z Milána
Dr. Gildo Spaziente hovorí: „Medžugorie je pre našu dobu veľkým Božím darom. Bol by som rád, aby
sme to všetci čo najrýchlejšie pochopili a v jednoduchosti a pokore
otvorili svoje srdcia tejto milosti.
Pomôžme si navzájom, aby rýchlejšie nastala lepšia a šťastnejšia
doba.“ Dr. Gildo napísal dokumentárne spracované tri knihy o úžasných Božích zásahoch u ľudí, ktorí
trpeli ťažkými a nevyliečiteľnými
chorobami a opäť vyzdraveli.
Tu sa dá ľahko rozoznať, čo je skutočné, prípadne čo je uzdravením,
a čo nie.
Čo sú pre vás najväčšie plody
Medžugoria?
Najväčšími plodmi Medžugoria sú
dojímajúce obrátenia a zázračné
telesné uzdravenia. Chcel by som
osobitne zdôrazniť, že najväčším
zázrakom je to, keď pútnik otvorí
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svoje srdce a dokáže zakúsiť lásku
Ježiša a Matky Božej. Potom je pripravený pre obrátenie a pripravený,
aby dokázal plniť Božiu vôľu.
Františkánka sestra Biserka Jaguničová mi raz povedala: „Púť do
Medžugoria mení ľudí... Najväčší
a najkrajší zázrak je, že sa ľudia
v Medžugorí obrátia, že sa zmenia.
Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“ To ma najviac dojalo.
Od začiatku zjavení je Medžugorie
centrom pozornosti vo svete a priťahuje milióny pútnikov z celého
sveta. Zjavenia Matky Božej posilňujú našu vieru. Robia ju istejšou
a účinnejšou. Matka Božia nám pomáha, aby sme ľahšie vnímali Božiu blízkosť a jeho lásku. Mnohí
v Medžugorí objavili prostredníctvom zjavení hodnotu a vzácnosť
daru viery a s ľahkosťou sa obrátili.
Nekonečne dobrotivý Boh obdarúva mnohých ľudí rôznymi nadaniami a charizmami – pre dobro iných
ľudí, pre budovanie Kristovej Cirkvi
a zároveň na šírenie Božieho kráľovstva. Tak vznikli na celom svete
početné modlitbové spoločenstvá
Kráľovnej pokoja. Ako prvé ovocie
zjavení Matky Božej vzniklo mariánske kontemplatívne spoločenstvo
Oáza pokoja pod vedením pátra
Gianniho Sgrevu CP. Jeho cieľom je
žiť duchom Medžugoria a usilovať
sa pomôcť Matke Božej vniesť pokoj do ľudských sŕdc a do celého
sveta. Úlohou spoločenstva je
modliť sa za pokoj, klaňať sa Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatos-
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ti, byť pripravený k obeti a prijať
tých, ktorí sú na ceste hľadania.
Obeta Eucharistie je vrcholom dňa
pre celé spoločenstvo. Neustále
klaňanie je hlbokým stretnutím
s Bohom a zároveň zdrojom pokoja
a sily pre tento náročný život. Ich
denný program je takýto: osem hodín práce, osem hodín modlitieb
a osem hodín odpočinku. Aký vznešený ideál!
Matka Božia prichádza k nám
ako Kráľovná pokoja. Čo znamená pre vás pokoj?
Pokoj je veľká vzácnosť, bez ktorej človek nedokáže byť naozaj
šťastným. Pokoj je náplňou šťastia,
dokonalej radosti a lásky. Vždy je to
ovocie Ducha Svätého. Je to to najcennejšie a najnenahraditeľnejšie
dobro, čo máme a po čom túžime.
Je to dar, ktorý sa nedá ničím vyvážiť, ktorým nás Boh obdarúva a robí
šťastnými, keď sa mu otvoríme,
zveríme a celkom odovzdáme. Keď
mu vyznáme svoje slabosti a hriechy a keď ho z hĺbky duše o to prosíme. Pokoj je vnútorné dobro, súlad a vlastníctvo toho dobra, čo
milujeme. Je to duševný poklad,
ktorý pohlcuje celú našu bytosť. Pokoj znamená, že sme spokojní sami
so sebou a s realitou, ktorá nás obklopuje. Pokoj je radosť, že žijeme.
Blažený pocit, že sme milovaní
a milujeme druhých a že ich dokážeme robiť šťastnými. Nie je žiadny
zázrak, že pokoj je prvou podmienkou, aby sme sa stali šťastnými.

Môže byť niekto neviemako bohatý,
vlastniť všetko, čo si len zažiada.
Avšak keď nemá pokoj v srdci, pokoj, ktorý dáva Ježiš, tak sa nikdy
necíti úplne šťastný. Preto pokoj je
predpokladom šťastia pre každého
z nás, každej rodiny a celého ľudstva. Preto je Ježiš naším pokojom.
Áno, prameňom pokoja a radosti.
Preto sa narodil. Prišiel k nám, aby
nám priniesol pokoj a spásu. On je
naším zmierením s Bohom. Chce,
aby sa všetci ľudia zmierili s Bohom, aby sa ľudia zmierili navzájom. Ježišovo učenie je evanjelium
pokoja.
Prečo je na svete toľko nepokoja? Ako dokážeme ľuďom pomôcť, aby našli túžený pokoj?
Nepokoj prichádza cez zlo, prostredníctvom hriechov v srdciach.
Preto tým trpí veľa ľudí a sú roztrpčení. Musíme sa dostať von z tejto
hriešnej situácie, v ktorej sa nachádzame, oslobodiť sa, a potom bude
všetko v poriadku. Cesta za pokojom nie je vôbec jednoduchá. Stojí
to veľa námahy. Pokoj je Božím dielom, je to dar.
Predovšetkým je dôležité, aby
sme boli vyrovnaní sami so sebou.
Žili v pokoji so svojimi blížnymi
a s Bohom. Dosiahneme to tak, že
vyženieme hriechy z našich sŕdc,
aby bolo naše svedomie čisté. Matka Božia nám odporúča prijatie
pravidelnej kajúcnej spovede. Musíme vytrvale bojovať, prekonávať
sklony k zlému a trpezlivo niesť

svoj každodenný kríž. Každodenne
prosme z celého srdca Ježišovo
Božské Srdce, prameň útechy a pokoja, aby nám naše srdcia naplnilo
naozajstným a trvalým pokojom.
Ježiš je naším pokojom a on nás
ním neustále obdarúva.
Matka pokoja nás neustále vyzýva, aby sme sa aj my podieľali na
rozvoji pokoja. Uskutočňujme to
všade! Ak budeme vždy a všade žiť
duchom evanjelia, ak sme naplnení Božím Duchom, ak sa modlíme
za pokoj a obetujeme sa za to, tak
sa podieľame na tvorbe Kristovho
pokoja. Potom patríme k tým, o ktorých hovorí Kristus: „Blahoslavení
tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi!“ (Mt 5, 9)
Čo nám môžete povedať o tajomstvách?
Všetci vizionári hovoria o tajomstvách, ktoré im zverila Matka Bo-

žia. Hovoríme o desiatich tajomstvách. Ide tu o tie isté tajomstvá,
ktoré zverejní vizionárka Mirjana
v mene všetkých vizionárov.
Tajomstvá sú – ako to už z názvu
vyplýva – tajné. Nepoznáme ich obsah. Napriek tomu môžeme povedať, že ide o mimoriadne udalosti
v budúcnosti, ktoré sa uskutočnia
v istý čas na určitom mieste. Kedy
sa to udeje, nevieme. Ale každým
dňom sa približujeme k tomuto
okamihu.
Keď sa na Vianoce 1982 Mirjane
pri jej poslednom každodennom
zjavení zjavila Kráľovná pokoja,
zverila jej posledné desiate tajomstvo. Odovzdala jej tajuplný predmet podobný pergamenu, na ktorom sú napísané všetky tajomstvá
– s dátumom a opisom, čo sa udeje. Má veľkosť približne formátu A4
a nepochádza zo Zeme. Je belavej
farby, dá sa skrčiť, ale nie zničiť.
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Vizionárka Mirjana v deň výročia zjavení 25. júna 2018

Žarko Ivkovič raz povedal: „Mirjana
si spomína, ako v čase vojny na začiatku deväťdesiatych rokov 20.
storočia odchádzala z jej rodiska
Sarajeva, ale nezobrala so sebou
tento neobyčajný predmet. Zabudla
ho. O niekoľko rokov neskôr vojak
OSN, ktorý bol príslušníkom mierových zborov v Bosne a Hercegovine, priniesol jej spolu s inými jej
osobnými vecami aj tento predmet.
Samozrejme nevedel, čo držal v rukách.“
Desať dní pred odhalením každého tajomstva mi odovzdá Mirjana
pergamen, na ktorom sú zapísané
všetky tajomstvá. Potom sa budem
sedem dní modliť a postiť, aby som
sa pripravil na zverejnenie tajomstiev pre všetkých. Mirjana sa bude

tiež modliť a postiť. Tri dni pred naplnením každého tajomstva budeme všetci vedieť, čo sa stane. Mirjana stále opakuje, že všetci, čo sa
snažia žiť ako presvedčení kresťania, nemusia sa báť. Najlepšou prípravou na to, čo nás čaká, je žiť
podľa posolstiev evanjelia a Matky
Božej. Pretože nevieme, kedy to
bude, je dôležité, aby sme boli stále pripravení. Neutešujme sa nahováraním si, že máme ešte dosť
času. Čas prejde veľmi rýchlo a nepýta sa nás, ako ho využívame. Ak
si to uvedomujeme, neznamená to
nič iné, ako byť pripravení v každom okamihu na to, čo príde. Ak
sme bdelí v modlitbe a v našich
srdciach zaznieva oslavná pieseň
na Božiu chválu, potom sa nebude-

PRAMEŇ NÁDEJE A SKUTOČNÝ ZÁZRAK

me musieť hanbiť a ani byť prekvapení.
Čoho sa týkajú tajomstvá?
Ako už bolo povedané, tajomstvá
sú tajomstvá! Jedno však vieme:
Prvé tri súvisia s Medžugorím. Dve
z nich sú napomenutia a jedno je
naliehavé upozornenie pre veriacich z medžugorskej farnosti. Tu sa
zjavuje Matka Božia a členovia farnosti sú vyzvaní, aby svojím osobným príkladom dosvedčovali, že
Panna Mária je našou mocnou orodovníčkou a my sme jej a Ježišovými svedkami. Keď sa tieto tajomstvá uskutočnia, bude všetkým jasné, že Matka Božia sa naozaj
v Medžugorí zjavila a že vizionári
hovorili pravdu.
Tretie tajomstvo bude nezničiteľné znamenie na Vrchu zjavenia,
ktoré Panna Mária sľúbila už na začiatku zjavení ako jasný dôkaz jej
prítomnosti v Medžugorí. Vizionári
tvrdia, že toto znamenie je predovšetkým pre tých, ktorí sú ešte veľmi vzdialení od Boha. Poteší to
všetkých pútnikov, ktorí navštívili
toto miesto zjavení a zároveň to
bude výzvou pre nás všetkých
k rozhodnému obráteniu a zmene
nášho života. Mnohí ľudia sa zvedavo pýtajú, aké to bude znamenie. Jediné, čo vieme, že to bude
materiálne, viditeľné, nezničiteľné,
trvalé a stále. „V podstate to bude
dar Matky Božej, aby sme vedeli, že
tu pri nás bola“, hovorí Mirjana.
„Bude vidieť, že to nie je možné vy-
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tvoriť rukou človeka, ale že to skutočne pochádza od Boha.“
Zvyšné tajomstvá sú pravdepodobne otriasajúce udalosti, ktoré
svet prekvapia a otrasú ním. Avšak
zároveň ľuďom pomôžu, aby uverili
v Boha a aby sa k nemu obrátili.
Boh má zaujímať v našich životoch
prvé miesto.
Zverejnenie tajomstiev bude pre
všetkých veľkou útechou, pomocou a radosťou. Nezabúdajme, že
teraz je čas obrátenia a modlitby,
duchovnej očisty a nášho rozhodnutia pre Boha. V žiadnom prípade
nie je múdre čakať na znamenie
a až potom začať s obrátením, lebo
potom môže byť už neskoro.
Aké posolstvo prinášajú tajomstvá?
Posolstvom každého tajomstva by
mohlo byť: Život, ktorý nám daroval
Boh, a čas, v ktorom žijeme, je Božím darom. Tento dar by sme mali
svedomite a čo najlepšie využiť,
aby sme ho využili pre svoje dobro.
Nežime jednoducho len tak, aby
sme sa nemuseli jedného dňa zodpovedať, ako sme žili a čo sme konali! Osobitne je dôležité byť pripravený v každom okamihu na stretnutie so živým Bohom. Ak žijeme podľa toho, potom sa nemusíme ničoho obávať a stále sa pýtať, kedy sa
čo udeje. Tak budeme stále pripravení.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla sestra Kerstin.
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Modlitba robí zázraky
Rozhovor s vizionárkou
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou
Na 37. výročie zjavení sme navštívili vizionárku Mariju v jej dome, kde
nás srdečne privítala. Žiarila neopísateľnou radosťou a spokojnosťou,
čoho pôvodom je jej každodenné
odovzdanie sa Bohu a Matke Božej.

Poznáme sa s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou od začiatku zjavení. Už 37 rokov je
v každodennom večernom
kontakte s Matkou Božou.
Marija nám rada poskytla obsiahly rozhovor pre našich čitateľov.
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Dnes je 37. výročie zjavení
v Medžugorí. Ak si spomínaš na
prvé dni, na čo pri tom myslíš?
Panna Mária nám od začiatku odovzdávala posolstvá. Najskôr pre farnosť, neskôr všetkým tým, ktorí ich
chceli prijať, ktorí ich chceli uskutočňovať vo svojom živote. Keď sme
dnes skoro ráno boli na Vrchu zjavenia, ďakovali sme Bohu a Matke Božej za ich prítomnosť. Lebo vieme, že
toto všetko je plodom Božej lásky
k nám ľuďom. Preto nás Matka Božia
nabáda k tomu, aby sme jej boli zo
dňa na deň bližšími. To znamená byť
bližšími aj Ježišovi a nebesiam. Pretože nám hovorí: „Bez Boha nemáte
budúcnosť, ani večný život.“ Matka
Božia nás chce viesť k sebe, prostredníctvom seba k Ježišovi a cez
Ježiša na nebesia.
Marija, ty dostávaš každý 25.
deň v mesiaci posolstvo, ktoré sa
týka celého sveta.
Sú to posolstvá, ktoré nám Matka
Božia odovzdávala od samého začiatku. Panna Mária prišla ako Kráľovná
pokoja. Pozvala nás k pokoju. Pokoju
vo svojich srdciach, pokoju v rodinách a pokoju vo svete. Pokoj je stále
ohrozovaný. Preto nás aj dnes pozýva
k pokoju. Hovorí: „Modlite sa za pokoj, otvorte náruč, aby nastal pokoj.
Spolupracujte, aby nastal pokoj.“
Dnes páter Ivan Dugandžič na
chorvátskej svätej omši povedal,
že satan nedá pokoj. A práve tu

v Medžugorí povedala Matka Božia, že si máme chrániť naše Božské dedičstvo a máme sa ochrániť pred zlým duchom.
Matka Božia vždy hovorí: „Kde som
ja, tam prichádza aj satan.“ Ale ak sa
modlíme, potom nie sú problémy. Nemusíme sa báť zlého, avšak prijmime
dobro a snažme sa dobro prežívať.
Usilujme sa svojím životom vydávať
svedectvo. My vizionári sme od začiatku prijali, k čomu nás Matka Božia pozvala: „Buď v pokoji s Bohom,
on ti daruje svoj pokoj. Hľadaj Boha,
bude ti nablízku. Kto hľadá, ten nájde.“ Matka Božia nás od prvých dní
pozýva, smeruje nás k Bohu, jeho
priateľstvu, ponúka nám modlitbu.
Po prvýkrát ste uvideli Matku
Božiu 24. júna 1981. Aké bolo
včerajšie stretnutie s Pannou
Máriou?
V poslednom čase nás Matka Božia
stále znovu pozývala, aby sme žili to,
čo nám vždy opakuje: „Modlite sa,
modlite sa, modlite sa! Postite sa, postite sa, postite sa!“ Modlitbou a pôstom dokážeme zastaviť aj vojny: vojny
v našich srdciach, v našich rodinách
a na celom svete. Je vo Svätom písme, že niektorých zlých duchov možno vyhnať len modlitbou a pôstom.
Matka Božia nás pozýva, aby sme
prijali desať Božích prikázaní, podľa
nich žili a aby sme ich uskutočňovali
v praktickom živote. Ak žijeme s Bohom, v jeho blízkosti, tak nemáme
problémy. Lebo Boh je naším dedič-
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stvom, naším dneškom a zajtrajškom. Každodenným životom s Bohom a Matkou Božou sa rozvíjame.
A tento rast je pre nás všetkých určite
podnetom, aby sme sa stali tak tými,
akých si ona praje. Matka Božia hovorí: „Pozývam vás k svätosti.“ Pre
túto svätosť nie je dôležité, aké máš
vzdelanie. Ty si pozvaný k svätosti.
Pre Medžugorie je typická modlitba sedemkrát Otče náš. Odkiaľ
to pochádza?
To bola prvá modlitba, ktorú sme sa
modlili s Pannou Máriou. Začali sme
sa modliť, potom sa začala Matka Božia modliť Otče náš, ďalej sme sa
modlili Zdravas‘ Mária a ona potom
pokračovala Sláva Otcu. To bola prvá
modlitba, čo sme sa s ňou modlili.
Nabádala nás k tomu a dnes sa modlíme túto modlitbu v Medžugorí po
svätej omši, aby sme sa Matke Božej
poďakovali za milosti, ktoré sme
smeli prijať.

Pripravovali ste sa na zjavenie
ako každý rok modlitbou, novénou?
Áno, zavčas ráno sme vždy išli na
Vrch zjavenia a večer sme boli na
svätej omši. A ako každý rok, modlíme sa večer pred oltárom Magnifikat.
Čím viac sa blížime k výročiu, tým
máme väčšiu radosť. 24. a 25. jún
znamenajú pre nás veľa. Tieto dni sú
pre nás najväčším potešením.
Včera som bola pri zjavení u Ivana. Potom hovoril, že Matka Božia sa veľmi radovala. Zjavuje sa
aj tebe Matka Božia v poslednom
čase taká radostná?
Matka Božia sa samozrejme teší, ak
sa modlíme na jej úmysly a stále nás
povzbudzuje, aby sme sa spoločne
modlili na jej úmysly. Matka Božia hovorí: „Modlite sa na moje úmysly, aby
som vám mohla pomôcť.“ A ja som si
stopercentne istá, že sme sa v tieto
dni zvlášť úpenlivo modlili na úmysly
Matky Božej. Preto je taká radostná.

Marija Pavlovičová-Lunettiová počas nášho rozhovoru
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Na tento veľký slávnostný deň sme
sa osobitne pripravovali. Vyčistili sme
chodníky na Vrch zjavenia, umiestnili
tam kvety a aj samotné miesto sme
očistili od odpadkov. Okolo sochy
sme dali kvety a podonášali čerstvú
zeminu. Očistili sme sochu Matky Božej a sme si istí, že v tieto dni bude
veľkou orodovníčkou za naše prosby
u svojho Syna Ježiša.
Žiješ väčšinou v Taliansku. Čo
cítiš, keď prichádzaš do Medžugoria?
Prichádzam zakaždým s veľkou radosťou do Medžugoria. V poslednom
čase tu trávim viac času, lebo moje
deti sú už väčšie. Osobitne na veľké
sviatky sa snažím byť v Medžugorí.
Matka Božia nás sem očividne ťahá.
Medžugorie nie je prítomné len v mojom srdci, ale aj v srdciach mojich
detí, mojej rodiny. Sú tu veľmi radi.
Máme tu dom, v ktorom potom bývame.
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Pred časom som sa zoznámila
s tvojím synom. Je to veľmi priateľský mladý muž. Ako sa ti podarilo odovzdať vieru tvojim deťom?
Náš dom bol od začiatku otvorený
pútnikom. Vždy nás navštevovalo
veľa ľudí, a tak moje deti odmalička
žili v tejto živej viere a aj to vždy prijali... Zvlášť moju úlohu ako vizionárky, keď sa utiahnem každý večer
k modlitbe a mám stretnutie s Matkou Božou. Oni skutočne vyrastali
s Matkou Božou. Je to aj súčasť ich
života.
V každej rodine dochádza občas
k problémom. Čo by si poradila
ľuďom, ako majú zaobchádzať
s problémami vo svojej rodine?
Ako majú vychovávať deti vo viere?
Matka Božia hovorí: „Dajte Boha na
prvé miesto.“ Ak dáme Boha na prvé
miesto, potom máme aj oveľa viac
lásky jeden pre druhého. Ľudská láska je v porovnaní s Božou láskou veľ-

14

VIZIONÁRKA MARIJA

mi slabá. Preto dôverujme Bohu, čo
nás učí, ako treba naozaj milovať,
aby sme sa mu stále viac podobali.

Ktorá modlitba je pre teba tou
najkrajšou?
Pre mňa je každá modlitba pekná,
ale zvlášť Otče náš. Je to modlitba,
ktorú nás naučil sám Ježiš.

Prečo pociťujeme v Medžugorí
zakaždým tento hlboký pokoj?
Dokážeš nám opísať okamih
Pretože je tu prítomná Kráľovná pokoja. Už od samého začiatku nám ho- zjavenia?
V tom momente, keď zazriem svetlo
vorí: „Prišla som k vám ako Kráľovná
pokoja“ a vyzývala nás k pokoju. Po- a zjaví sa Matka Božia, nezaujíma ma
zývala nás, aby sme sa modlili za po- nič iné. Vidím ju na oblaku. Potom jej
koj v srdciach, v rodinách a na celom odovzdávam modlitby a prosby ľudí
a pozorujem, ako je
svete. Matka Božia
Matka Božia zo dňa
nám stále hovorí:
„Modlite sa za pokoj, „AK PREŽÍVAME POKOJ na deň radostnejšia,
PROSTREDNÍCTVOM lebo sa naozaj veľa
buďte svedkami pomodlíme.
koja.“ A ak prežívaMODLITBY, TAK SA
me tento pokoj proSTÁVAME AJ
Čo pritom cítiš?
stredníctvom modlitNOSITEĽMI TOHTO
Je to radosť, poby, stávame sa aj
POKOJA.“
koj, ticho?
nositeľmi tohto poV prvom rade je to
koja.
radosť, predovšetVeríš, že keď sa ľudia modlia za kým v týchto dňoch. Matka Božia nás
pokoj, je to sila, ktorá pôsobí, vyzýva zvlášť teraz k obráteniu, aby
sme čoraz väčšmi prežívali túto ataby zavládol pokoj?
Matka Božia nás nabáda k tomu, mosféru.
aby sme žili v pokoji. Jednou z najdôNemala si nikdy večer pocit, že
ležitejších vecí je ísť na spoveď, aby
sme sa zmierili sami so sebou. Mat- sa nemôžeš zúčastniť na zjavení?
Je zaujímavé, že keď sa blíži čas zjaka Božia nás pozýva k svätosti. Neustále nás vyzýva k obráteniu. Máme venia, prebudí sa v nás zvláštna sila
naozaj vykročiť na cestu svätosti. očakávania, keď Matku Božiu očakáMatka Božia to označovala ako školu vame s veľkou radosťou. A v tomto
modlitby. Táto sila ľuďom umožní, aby pohnutí jej každodenne odovzdávazakúsili pokoj v sebe a odovzdávali me prosby pútnikov, modlíme sa spoho ďalej. To bude viesť v konečnom lu s ňou a prežívame znovu od začiatdôsledku k pokoju v politických systé- ku tú veľkú milosť stretnutia s Kráľovnou pokoja.
moch.
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Nedávno boli povolené potraty
v Írsku. Spomenula niekedy Matka Božia, aby sme sa pri tejto príležitosti modlili?
Matka Božia od začiatku hovorila,
že sa máme modliť za život. Ja stále
hovorím: Kto je za potraty a podstúpi
potrat, tak je proti životu. Je to zlé,
hlavne ak sme katolíkmi. Spomínam
si na Andreu Boccelliho, ktorý prišiel
raz do Medžugoria, podal svedectvo
a krásne spieval. Rozprával nám, že
aj on mal byť obeťou potratu. Jeho
matke oznámili, že on nikdy nebude
vidieť. Nikdy by sme ho nepočuli tak
pekne spievať. To všetko by sa neudialo, keby jeho matka privolila
a podstúpila potrat.
Keď Matka Božia hovorí: „Modlite sa na moje úmysly,“ vyjadrila
aj celkom špeciálne prosby?
Pri Matke Božej nie je príliš o čom
diskutovať. Nerozpráva veľa, ale nabáda nás, aby sme sa modlili. My
sme tí, ktorí potom hovoria: „Pomôž
nám s touto prosbou.“ Potom prosí
Matka Božia bez toho, aby veľa rozprávala. Jednoducho vyžaruje, ako
nám chce dať na vedomie, že modlitba koná zázraky. To nám aj povedala
v poslednom posolstve (25. 5. 2018).
Spomínala ti niekedy, ako dlho
sa bude zjavovať?
Nie, to neviem. Od samého začiatku
vieme, že je to veľká milosť. Matka
Božia nás vyzýva. Panna Mária nás
miluje. S ňou sme v bezpečí.
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A tajomstvá, ktoré vám zverila?
Stále opakujeme, že o tajomstvách
nesmieme hovoriť. Samozrejme sú
tajomstvá, ktoré sú veľmi krásne,
a tajomstvá, ktoré také nie sú. Preto
vám hovorím: Musíme sa vytrvalo
modliť!
Žijeme v Európe v akomsi politickom mieri...
Čo znamená mier? Nachádzame sa
vo veľkej kríze identity, v kríze rodiny.
Máme stále nové ideológie, ktoré
včera platili, a dnes už nie. A ja sa
modlím k Bohu, aby sme čo možno
najskôr našli cestu k nemu a v ňom
aj pokoj. Bez neho niet pokoja.
Teraz si ma trochu poplietla.
Myslela som si, že žijeme v Európe v mieri.
V Taliansku je jedno porekadlo, ktoré hovorí, že práchnivejúci strom, ktorý padá, narobí viac hluku ako rast
celého lesa. Ja som veľmi optimistická a Matka Božia takisto. Verím, že
milostivý Boh obráti všetko na dobré.
Verím, že Matka Božia sa nám preto
tak dlho zjavuje v Medžugorí, lebo
chce, aby sme sa stali apoštolmi lásky a pokoja, kde každý jednotlivec na
svete dosvedčí svojím životom jej prítomnosť.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Kristina Malinová-Altzingerová
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„Nech sa mi stane
Páter Marinko, čo pre vás znamená tých 37 rokov zjavení, ktoré sme doteraz mohli zažiť?
Toto výročie je pre mňa novou výzvou, novou príležitosťou odpovedať
na pozvanie Matky Božej. Prečo to
hovorím? Pretože často zabúdame
na volanie Bohorodičky. Tieto dni sú
príležitosťou, aby sme si pripomenuli, že sa máme pohnúť vpred, opäť

sa nanovo zorientovať. Pretože sa
často vzďaľujeme podobne ako
mladší syn z podobenstva o milosrdnom otcovi. Ten sa odcudzil svojmu otcovi, a tak sa aj my vzďaľujeme od toho, čo je dôležité v našom
živote. Preto tieto dni znamenajú
pre nás predovšetkým možnosť, aby
sme sa znovu prebudili. Sme tiež
podobní staršiemu synovi, pretože

MEDŽUGORSKÝ FARÁR
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podľa tvojho slova“
Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom
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navonok sme síce blízko, ale vnútorne sa vzďaľujeme. Starší syn mal
k otcovi navonok blízko, ale vo svojom vnútri ho nepoznal. Takí sme aj
my. Zvykneme si na všetko a vo víre
povinností – musíme spraviť to
a ešte tamto – sa stávame slepými.
A pri tom všetkom zabúdame na to
jediné najdôležitejšie. Preto sú dni
ako spomínané výročie či slávnosť
svätého Jána, ktorá sa koná deň
predtým, dva dôležité dni, ktoré beriem ako príležitosť pripomenúť si to
podstatné.
Matka Božia prízvukuje vo svojich posolstvách stále a znova
tú istú modlitbu – modlitbu posvätného ruženca. Prečo práve
túto modlitbu?
Mária túži byť s nami. Je to láska.
Láska túži byť s niekým. A ak aj my
cítime túto túžbu a chceme byť súčasťou tej lásky, modlíme sa ruženec. Je to príležitosť, možnosť byť
s Matkou Božou, s Ježišom. Ruženec nie je iba o Márii, modliť sa ruženec znamená byť s Máriou i s Ježišom. Preto nás Mária volá k modlitbe posvätného ruženca, chce byť
s nami. Je to jednoduchá modlitba,
ktorá má však hlboké posolstvo.
V tejto modlitbe opakujeme Zdravas‘ Mária, robíme teda obrad, ktorý
je pre dušu veľmi dôležitý. Tieto slová nás upokojujú. A keď sa učíme
túto modlitbu či cvičíme v nej, premýšľame a zároveň rozjímame.
V tejto modlitbe sa opakujú slová,
preto je dôležité, aby sme ostali

bdelí a nezaspali. Je tiež možné, že
naše myšlienky budú rozptýlené,
pretože opakujeme to isté. Keď však
modlitbu budeme neustále cvičiť
a zdokonaľovať, môžeme sa ponoriť
do jej hlbokého tajomstva.
Ruženec je tiež meditatívnou modlitbou – pozeráme sa na tajomstvá,
teda na život Ježiša a Márie, jednoducho na nich hľadíme, sú naším
vzorom. Samozrejme, že musíme vidieť aj seba samých. Napríklad ak
uvažujeme o prvom radostnom tajomstve: Anjel Gabriel prináša Márii
posolstvo, že počne z Ducha Svätého a porodí dieťa. A Mária povie:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi
stane podľa tvojho slova.“ To je Mária a my rozjímame o tomto tajomstve. Ale teraz som tu a teraz sa môžem aj ja otvoriť ako Mária a povedať: „Hľa, som tu, Pane, nech sa mi
stane podľa tvojho slova.“ A keď si
Máriino slovo vezmeme za svoje,
potom toto slovo bude aj naším slovom a staneme sa podobnými Márii. A my vieme, že Mária bola Ježišovi najpodobnejšia. Tak sa môžeme
vcítiť do duše Panny Márie a môžeme od nej veľa prijať.
To je to najdôležitejšie v modlitbovom živote: prijímať, nie dávať. Nie
reč, ale načúvanie. Nie urobiť niečo,
ale otvoriť sa – to je v modlitbe dôležité, aj preto nám Mária môže pomôcť, lebo je príkladom prijímania,
počúvania, otvorenia sa.
Boh dokáže všetko. Modlitba znamená: otvoriť sa slnku, lebo svieti.
Ježiš hovorí: „Božia láska je ako sln-

ko.“ Slnko svieti, ale môžeme sa
pred ním ukryť, môžeme zavrieť
okná do našej duše. Preto je Mária
taká dôležitá, jej srdce vždy načúva,
načúva tak hlboko, aby porozumelo
Božej vôli. Je príkladom počúvania
Božieho slova. My ľudia často hovoríme o tom, že počúvame, ostávame
však pritom na našej vlastnej úrovni. Ostávame pri svojich myšlienkach, pri svojich názoroch. Počujeme však potom TEBA? To, čo chceš
TY, Bože? Rozumieme TVOJIM myšlienkam a zámerom? Presne to robí
Mária.
Na konci každej svätej omše sa
modlí Verím v Boha a sedemkrát
Otče náš. Môžeš krátko vysvetliť, ako to vzniklo?
V prvých dňoch sa vizionári modlili
s Matkou Božou túto modlitbu. Bola
to modlitba, ktorú poznali. Matka
Božia vždy zdôrazňovala, že vyznanie viery je dôležité. „Modlite sa Vyznanie viery.“ Aj v kostole, keď po
niekoľkých dňoch zišli z vrchu, v tom
pokračovali. Po večerných omšiach
sa vizionári modlili sedemkrát Otče
náš a Verím v Boha. To pretrváva
dodnes. Čo je zmyslom toho? Modlíme sa pred svätou omšou ruženec
ako prípravu – srdce sa má pripraviť, máme sa upokojiť. Ak prídeme
na svätú omšu nepripravení, často
nás tam toho veľa ruší. Pýtame sa:
Prečo je to tak a onak? Prečo farár
hovorí to či ono? Nie sme sústredení, naše myšlienky sú roztrúsené,
mysľou sme stále ešte doma, pri ur© Foto Djani
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čitých ľuďoch alebo pri práci. Ale na
svätej omši by sme mali byť prítomní
celou svojou bytosťou. Ruženec
nám pomáha v tom, že sa upokojíme a pripravíme.
Sedemkrát Otče náš a Vyznanie
viery na konci omše majú význam
v tom, že sa ešte chvíľu zdržíme.
Nemá to byť tak, že len čo farár vypovie: „Choďte v mene Božom“, vytratia sa všetci veriaci. Človek by
mal zážitok z omše nechať v sebe
doznieť. Ježiš predsa hovorí: „Ostaňte v mojej láske.“
Krátko pred výročím sme počuli výbornú správu o apoštolskom
vizitátorovi z Vatikánu Henrykovi Hoserovi. V čom sa jeho terajšia činnosť bude odlišovať od
jeho pôsobenia v Medžugorí
v minulom roku?
V minulom roku pôsobil ako pápežský legát, osobný delegát pápeža.
Teraz je apoštolským vizitátorom. Je
to nová úloha, ktorá otvára ďalšie
rozmery pre vzťah medzi Vatikánom
a Medžugorím. Vývoj napreduje. Vatikán má v úmysle naďalej Medžugorie sledovať a teraz mu aj pomáhať. Myslím si, že to je úlohou apoštolského vizitátora.
Už minulý rok si predsavzal určité
ciele. Napríklad chýba nám adoračná kaplnka či iné veci. Všimol si to
a povedal, že ju treba postaviť. Chce
nám pomáhať a my sme veľmi vďační – pápežovi aj ľuďom vo Vatikáne,
ktorí Medžugorie zobrali vážne
a spoznali aj jeho význam.

Viete, akú autoritu bude mať
v Medžugorí?
To sa ešte uvidí. Myslím, že má
veľa možností. Ešte nevieme, aké
má kompetencie, ale zistíme to, keď
príde v júli. Bude bývať na starej
fare. Už je všetko pripravené.
Ty si ako farár z Medžugoria
zodpovedný aj za obrovskú logistiku.
Máme to tu v našej farnosti veľmi
dobre zorganizované. Celý tím žije
akoby jednou dušou, aj preto všetko
funguje tak, ako má. Každý má pridelenú vlastnú úlohu. Sme skutočne jednotní, všetci chceme to isté.
Sme dobre naladení. Každý z františkánov tu chce byť. Ale i sestry sú
veľmi usilovné. Vládne tu celkovo
dobrá atmosféra. Ani to nemôže byť
inak, keď ste v Medžugorí.
V posledných rokoch si Medžugorie výrazne formoval. Aké sú
tvoje želania do budúcna?
Mojím prianím je, aby sme pokračovali tak ako doteraz, že budeme
slúžiť a usilovať sa naplniť vôľu Matky Božej. Mojím želaním tiež je, aby
sme spoznali, čo je zámerom
Bohorodičky, čo od nás chce, aké
sú jej plány. S Medžugorím má vážne úmysly, veď uskutočnila niečo
dôležité. Otázkou je, ako budeme
odpovedať. Myslím, že sme už celkom dobre zareagovali. Na celom
svete už stovky ľudí odpovedali tým
či iným spôsobom „áno“! Chceme
však viacej odpovedí.
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Ako vnímaš Medžugorie?
Medžugorie má skutočne zvláštnu
dynamiku. Neviem, či jestvuje na
svete ešte miesto, ktoré by bolo
také dynamické. Dynamické v zmysle ponuky – koná sa tu veľa seminárov, spovedí, adorácií pre všetkých
na medzinárodnej úrovni. Pre pútnikov, ktorí sa prihlásia, je zabezpečený preklad do viacerých jazykov. Organizuje sa tu neuveriteľne veľké
množstvo seminárov: pôstne semináre, semináre pre kňazov, pre
manželov, mládež, pre život, pre organizátorov pútí, pre rodinu, pre
charizmatikov... Obzvlášť výnimočná na Medžugorí je prítomnosť Matky Božej. Tá, ktorá roztápa ľady, pri
ktorej sa ľudia jednoducho otvoria
a zažijú poznanie nádherným spôsobom. V Medžugorí sa niečo také
udeje oveľa ľahšie ako u vás doma.
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Čo by si rád povedal vizionárom, ktorých poznáš aj osobne,
na záver tohto rozhovoru?
Vizionárom by som sa po prvé rád
poďakoval. Za to, že sú, že prijali pozvanie Matky Božej a priniesli skutočne veľa obetí. Pre Božiu Matku
obetovali toho toľko, vrátane svojho
detstva, vytrvali a ešte vždy bez
strachu podávajú svedectvo a hovoria: „Matka Božia sa zjavuje.“ Po
druhé by som im rád odkázal: Som
tu s tebou. To je, myslím si, pre nich
dôležité. Nepotrebujú veľa, ale je
dôležité, aby sme u nich nielen čosi
hľadali alebo od nich žiadali. Avšak
treba ich aj pozdraviť povedať im:
„Vážime si to, že ste.“

Rozhovor viedol
Dr. Maximilan Domej

Pomôžte pri tvorbe časopisu
Redakcia časopisu MEDJUGORJE hľadá spolupracovníkov, ktorí by boli ochotní podeliť sa so svojím svedectvom
o Medžugorí. Privítame aj názory a rozhovory s našimi duchovnými otcami, ktorí sprevádzajú pútnikov zo Slovenska do
Medžugoria. Skúste nám opísať svoje
dojmy a svedectvá, aby sme ich mohli
ponúknuť našim čitateľom.
Veríme, že je medzi nami veľa šikovných ľudí, ktorí môžu pomôcť pri tvorbe
nášho časopisu. Bližšie informácie radi
poskytneme mailom alebo telefonicky.
Naše kontakty sú uvedené v tiráži časopisu.
Mariánske centrum Medžugorie
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Páter Šakota, arcibiskup Hoser, nuncius Pezzuto, provinciál Šteko

Osobitný pápežský vyslanec
pre Medžugorie
22. júl 2018 bol dôležitým dňom pre farnosť Medžugorie. Apoštolský nuncius v Bosne
a Hercegovine arcibiskup Luigi Pezzuto uviedol arcibiskupa Henryka Hosera, emeritného
biskupa diecézy Varšava – Praga, do jeho novej funkcie apoštolského vizitátora pre farnosť Medžugorie. Pápež František ho do tejto funkcie vymenoval dňa 31. mája 2018 na
slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi na dobu neobmedzenú. Arcibiskup Luigi
Pezzuto zdôraznil, že sa teší na pozitívnu spoluprácu s Henrykom Hoserom a že ho bude
v jeho činnosti podporovať. Provinciál Miljenko Šteko pozdravil arcibiskupa Hosera v mene
františkánov a všetkých veriacich. Zdôraznil, že dnešný deň je historickým dňom, pretože
nuncius navštívil Medžugorie po prvýkrát.
Po oficiálnom uvedení do svojej funkcie začal Henryk Hoser svoju službu slávením svätej
omše. Jeho misia sa nebude týkať len tých, ktorí sú vzdialení, ale aj všetkých tých, ktorí sú
blízko. Farníci z Medžugoria sú v bezprostrednej blízkosti, lebo sú svedkami všetkého, čo
sa v Medžugorí udialo. Týka sa to i tých, ktorí sú v úzkom vzťahu so vzkrieseným Kristom.
Arcibiskup Hoser položil otázku, prečo každý rok prichádzajú toľkí ľudia do Medžugoria.
Odpoveďou je, že prichádzajú, aby niekoho stretli. Prichádzajú, aby stretli Boha, Krista,
aby stretli jeho Matku a potom objavili cestu, ktorá vedie k radosti. Všetci títo ľudia prichádzajú, aby objavili mariánsku, teda tú najistejšiu cestu, ktorá vedie k Bohu. Táto mariánska cesta sa v posledných rokoch rozvinula v Medžugorí. Je to kristocentrická cesta.
Druhý vatikánsky koncil rozoznáva rozličné prejavy uctievania Matky Božej, lebo v Márii
je velebený Kristus. Tak je to aj v Medžugorí: centrom je svätá omša, adorácia Najsvätejšej
oltárnej sviatosti, sviatosť zmierenia. A to všetko sprevádza modlitba ruženca a pobožnosť
krížovej cesty. Všetky tieto modlitby premenili predtým ostré kamene chodníkov na hladkú
cestu.
Panna Mária, Matka Kniežaťa pokoja ohlasovaného prorokmi, nech je našou Ochrankyňou, našou Kráľovnou a našou Matkou na tejto ceste.

Ivan Dragičevič počas zjavenia 24. júna 2018

VIZIONÁR IVAN
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VIZIONÁR IVAN DRAGIČEVIČ

v deň 37. výročia v Medžugorí
„Dnes o tomto čase je to presne 37 rokov, čo Matka Božia zaklopala po
prvýkrát na dvere môjho srdca. Krátko po dnešnom zjavení Matky Božej vo
mne ešte stále pretrvávajú veľké emócie. Spomienky na prvé dni zjavení,
prvé pocity, ktoré som v týchto dňoch mal, sú ešte stále silné.
Bolo to 37 rokov školy, školy Panny Márie. V tejto škole som každý deň
dostal domácu úlohu. Často som musel vynaložiť veľkú námahu, aby som
dosiahol to, čo odo mňa v tejto škole žiadali. To sú veci, ktoré mi ešte aj
dnes premávajú mysľou. Je to škola lásky. Po všetky tieto roky sme boli vedení k láske voči Matke Božej.
Dnes večer bola Panna Mária vo svojom zjavení obzvlášť radostná a šťastná. Potom mi začala rozprávať o našich prvých dňoch. Najprv o spoločných
zážitkoch, tento rozhovor ostane naším tajomstvom. Po tomto osobnom rozhovore Matka Božia vystrela ruky a modlila sa za nás všetkých, ktorí sme tu
prítomní. Potom nám udelila svoje materinské požehnanie a požehnala tiež
predmety, ktoré sa priniesli kvôli požehnaniu. Odporučil som Matke Božej
vás, všetky vaše potreby a námahy i vaše rodiny.
Na záver Panna Mária vyslovila ešte pár slov mne osobne. Tieto slová sú
pre mňa veľmi dôležité a do konca môjho života na ne nezabudnem. Bolo to
čosi nádherné.
Potom nás Matka Božia opustila v modlitbe, v znamení svetla a kríža a rozlúčila sa so slovami: „Choďte v pokoji, moje drahé deti.“
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ÁNO JEŽIŠOVI,
ÁNO MÁRII

Rozhovor s pátrom
Ivom Pavičom

Ivo Pavič je františkánsky páter z provincie Bosna Srebrena. Už ako
študent cestoval vlakom často do Medžugoria, až tu nakoniec dostal
povolanie ku kňazstvu. Vo svojom srdci počul volanie: „Buď mojím
kňazom.“ Počas vojny študoval teológiu v meste Samobor a v Rakúsku. Dnes je z neho energický, charizmatický kňaz, ktorý sa vďaka
svojej živej viere stal pravdivým apoštolom evanjelia. Prednáša na
tému duchovnej obnovy v rôznych krajinách. Aj do Viedne prichádza
vždy rád, pretože veľa jeho rodákov našlo práve tu útočisko pred vojnou a svoj nový domov. Keď ukončil seminár o pôsobení Ducha Svätého vo Viedni, poskytol nám tento rozhovor.
Dnes je 1. jún 2018 a pri mne
sedí veľký podporovateľ charizmatického hnutia medzi kňazmi, páter Ivo Pavič. Predstavili
by ste sa, prosím, krátko našim
čitateľom?
Som páter Ivo Pavič, kňaz z bosnianskej františkánskej provincie
Bosna Srebrena, kde sa už 20 rokov
zúčastňujem na charizmatickej obnove.
Mal som tú príležitosť počuť
vás prednášať už viackrát. Človeku pritom neunikne, že ste
veľmi energický prednášajúci.
Odkiaľ čerpáte po toľkých rokoch silu a nadšenie pre svoje
prednášky?
Odkedy som prijal kňazské povola-

nie, neustále sa otváram Duchu
Svätému a som si istý, že sila, ktorú
mám, pochádza z neho.
Keď si všímame, ako ľudia reagujú na vaše prednášky či sväté
omše, je hneď jasné, že vaše
slová sa u nich stretávajú s veľkým nadšením. Možno preto, že
patríte k hnutiu charizmatickej
obnovy, ktoré sa ľuďom približuje?
V každom prípade mám veľa skúseností s prácou s ľuďmi. Veľa toho
som videl a naučil sa sám, niečo
som sa dočítal a dopátral v knihách,
avšak mnoho z toho, čo viem, pramení práve z početných stretnutí
s ľuďmi, ktoré som za tie roky zažil.
Som pevne presvedčený, že ľudia

CHARIZMATICKÉ HNUTIE
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Páter Ivo Pavič vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice na Reindorfgasse vo Viedni

majú radi a dokonca aj potrebujú,
aby sa im niekto priblížil a podal im
ruku. Mojou úlohou je priviesť ľudí
k Bohu a myslím si, že je to vôbec
najťažšia úloha vôbec – predovšetkým pri toľkých rôznych osudoch
a životných cestách, ktoré som videl
a o ktorých som počul.
Odkiaľ čerpáte svoj vnútorný
pokoj pre všetky tie stretnutia
s rôznymi ľuďmi?
Bez Boha nie je možné nič. Dôverujem Bohu a chcem prijať a nosiť Ježiša vo svojom srdci. Až keď to dosiahnem, môžem Ježiša odovzdávať
ľuďom ďalej. Prijal som Pána do
svojho života a nosím ho vo svojom

srdci. Som si istý, že ľudia to cítia.
Ježiš predsa hovoril už svojim učeníkom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Pokúšam sa teda počas týchto
stretnutí odovzdať ďalej to, čím ma
Ježiš obdaril svojou milosťou. Je to
sila v mene Otca, v Krvi Krista
a v Duchu Svätom.
Kto vás už videl, pozná váš spôsob modlitby za ľudí, ktorého
súčasťou je kladenie rúk. Často
pritom ľudia odpadávajú. Ako
chápete tento jav kladenia rúk?
Čo sa vtedy deje?
Viete, Ježiš nám dal veľa možností,
ako sa za niekoho modliť. Jednou
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z nich je kladenie rúk. Ježiš hovorí:
Veľa cestujete. Ako sa vyvíja
„Na chorých budú vkladať ruky a tí viera v Bosne a Hercegovine
ozdravejú“(Mk 16, 18). Nasledoval a celkovo vo svete? Môžete nám
som toto volanie a len ho prosím, niečo k tomu povedať?
aby cezo mňa hovoril, liečil alebo
Čím väčšie mestá, tým väčší matezbavoval zlého, pretože ja som len rializmus vzniká a ľudia sa vzďaľujú
prostredník. A taod Boha. Myslím si
kým môže byť ktovšak, že s ľuďmi je
koľvek z nás, kto je
potrebné pracovať,
„To najdôležitejšie
silno oddaný viere
a je to jedno, na ktopri uzdravovaní
a rozvíja sa prorom mieste. Pre
je najprv zmierenie
stredníctvom Ježiša.
kňaza je jednodusa s Bohom.“
Preto vždy prízvukucho
spolupráca
jem, aby sme sa
s ľuďmi nutná. Musí
Bohu otvorili, nech
im totiž zvestovať žimôže prostredníctvom nás prehovo- vého Krista, nechať ho vstúpiť do
riť a aby sme bezhranične v neho ich sŕdc. Až potom budú môcť otvoverili. Ak toto pripustíme, udejú sa riť oči a pochopia, ako majú konať
zázračné veci.
správne. Veriaci po celom svete potrebujú a hľadajú Ježiša a Ducha
Svätého.
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Mám pocit, že niekto ako vy by
mohol byť pre ľudí tým najlepším psychoterapeutom, aj keď
hovoriť takto o kňazovi asi nie
je celkom na mieste. Ľudia hľadajú vnútorný pokoj, sme však
presvedčení o tom, že ho nenájdu, ak nedosiahnu zmierenie
s Bohom.
Máte pravdu! Myslím si, že Ježiš je
tým najväčším a najlepším psychoterapeutom a psychológom. Venovať sa ľuďom je veľmi dôležité. Pretože ak s nimi pracujeme a hovoríme, začnú sa rozvíjať v celej svojej
duchovnej kráse. Pýtame sa, prečo
nastal taký boom v psychológii
a iných podobných vedách? Pretože
tu sa s človekom pracuje. Ľuďom
vždy hovorím, že to najdôležitejšie
pri uzdravovaní je najprv zmierenie
sa s Bohom. Znamená to pre nás
ochranu pred rôznymi formami
chorôb nielen duševných, ale aj fyzických. Preto vždy zdôrazňujem
osobitný význam svätej spovede
a ľutovania svojich hriechov, lebo
Boh je obsiahnutý v našom pokání.
Až keď sme sa zmierili s Bohom, prichádza milosrdenstvo v podobe
uzdravenia našich rán, ako aj zmierenia s našimi blížnymi.
Vidíte Medžugorie ako súčasť
evanjelizácie Európy?
Samozrejme. V Medžugorí máme
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veľa krstov v Duchu Svätom. Tam,
kde sa dejú zázraky, ľudia sa spovedajú, obracajú sa, menia a nachádzajú Boha, tam je evanjelizácia
v plnom prúde. Bez toho by žiadna
evanjelizácia nejestvovala, a to všetko by sa nedialo bez prítomnosti Ducha Svätého. Matka Božia hovorí vo
svojom posolstve: „Ak máte Ducha
Svätého, máte všetko.“ Medžugorie
je teda významné miesto evanjelizácie.
Kedy ste boli po prvýkrát
v Medžugorí a ako ste vnímali
toto miesto z hľadiska charizmatickej obnovy?
V Medžugorí došlo k môjmu rozhodnutiu stať sa kňazom. V prvých
rokoch zjavení, vtedy ešte v časoch
komunizmu, som často cestoval vlakom do Medžugoria. Vždy tam rád
prichádzam a teším sa zakaždým,
keď mám možnosť tam ísť. Cítim
tam prítomnosť Matky Božej a nikdy
som nepochyboval o tom, že sa tam
zjavila a ešte stále sa zjavuje. Prijať
to bolo pre mňa veľmi ľahké.
Ako vnímate misiu vizionárov,
ktorí si nezvolili cestu do kláštora, ako sa možno očakávalo, ale
založili si rodiny a dnes majú
veľa detí?
Je lepšie, že si založili rodiny a nešli do kláštora. V dnešnom svete je

▼

Sr. Marina Radoševičová, Dominik Domej a P. Ivo Pavič počas rozhovoru

28

CHARIZMATICKÉ HNUTIE

teológia oveľa racionalizovanejšia
ako voľakedy, takže vizionárov by
tam len vysmiali. Takto môžu podávať oveľa viac svedectiev, lebo nie
sú sami, ale odovzdávajú to ďalej vo
svojich rodinách. Ako sa to rok čo
rok koná v Medžugorí. Aj to dokazuje autentickosť Medžugoria a posolstiev, ktoré nám prináša Panna Mária.
Ako vnímate Matku Božiu?
Božia Matka bola naplnená Duchom Svätým. Prijala Ježiša prostredníctvom Ducha Svätého. Aj cez
svätodušné sviatky bola s učeníkmi
a bola otvorená Duchu Svätému,
neodporovala mu. Aj jej zjavenia
v Medžugorí ukazujú, že ešte aj
dnes Duch Svätý cez ňu pôsobí.

Verím, že Matka Božia patrí
k najlepším pastoračným teológom. Dnes vidíme, že ľudia na
celom svete čakajú na jej posolstvá. Prostredníctvom internetu
máme možnosť tieto posolstvá
sprostredkovať ďalej.
Veľa som cestoval po svete a všade som stretával ľudí, ktorí uctievajú
a milujú Matku Božiu z Medžugoria.
Nemáme ani potuchy, koľko ľudí vo
svete už počulo o Medžugorí a ako
sa posolstvo o ňom ďalej šíri.
Veľa cestujete po Európe. Ako
sa dostávate na tieto miesta
a kto organizuje vaše cesty?
Väčšinou kňazi. Neprichádzam do
kostola bez pozvania správcu kostola. Kam ma pozývajú, tam idem.

CHARIZMATICKÉ HNUTIE

Lebo Ježiš hovorí: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“
Napísali ste viacero kníh. Preložili sa aj do nemeckého jazyka?
Áno, doteraz som napísal štyri knihy. Ešte pár ich mám rozpracovaných, podobne aj článkov. Ak si nájdem čas, vtedy píšem.
Je dôležité zdokumentovať tieto zázraky, pretože s každým
príchodom nového dňa už tieto
nemateriálne veci nemožno viac
vidieť. Páter Slavko na cestách
veľa pracoval, v noci potom písal a to viditeľné, čo po ňom ostalo, je práve to, čo opísal vo
svojich knihách.
Je potrebné si to len zorganizovať,
nájsť si na písanie voľný čas.
Mládež hľadá Krista. Predovšetkým v dnešnom svete, v národe, akým je Rakúsko, je mladý
veriaci kresťan často menšinou.
Je jednoduchšie byť veriacim
a praktizujúcim kresťanom
v okolí, kde je to „normálne“.
Prostredníctvom internetu a médií, ktoré na nás útočia každý
deň, je často ťažké rozlíšiť, čo je
pravda a čo výmysel.
Dnešná mládež je v nebezpečenstve, je pokúšaná prítomnosťou falošných idolov. Verím, že je pre vás
dôležité modliť sa, ísť na svätú omšu
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a duchovne sa obnoviť. Ale na
druhej strane: vy mladí musíte aj ostatným z vašej generácie odovzdať
svoju vieru a vydať svedectvo. Modlitba je dôležitá, musíte sa však podeliť aj o vaše skúsenosti, ísť do ulíc
– tam, kde sa mladí bežne pohybujú
– priniesť a zvestovať Ježiša aj tam.
To je veľmi dôležité. Každý musí vydať svedectvo o Ježišovi a jeho láske bez ohľadu na to, kde sa nachádza. A to s láskou, radosťou i autoritou. V spoločnosti druhých ľudí musíte im tiež niečo odovzdať. Nemôžeš však odovzdať niečo, čo nemáš.
Ľudia potrebujú Ježiša, živého Ježiša. Keď vstúpi do ich života, zmenia
sa. Nech vás neunavuje presviedčať
ľudí o Božej láske. Je zjavné, že všetci ľudia hľadajú Božiu lásku, vnútorný pokoj.
Čo by ste vy, naplnený Duchom
Svätým tak, ako som vás mal
možnosť zažiť v kostole, povedali na záver ešte našim čitateľom?
Veľmi dôležité je to, aby sa kresťania aj nekresťania odovzdali Ježišovi
Kristovi, aby Ježiša postavili na prvé
miesto vo svojom živote. Aby Ježišovi i Márii vyslovili svoje áno. To je požehnanie, ktoré nám prinesie večný
život.

Rozhovor viedli Dr. Maximilian
Domej a Dominik Domej
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Modlitbová akcia úspešne pokračuje, všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke www.bohtodokaze.sk

Modli sa a vytrvaj!
Trapistický mních Jean Baptista
Chautard napísal dielo Duša apoštolátu. V ňom píše, že každú duchovnú
aktivitu, no zvlášť tú misijnú, by mala
podopierať modlitba. Modlitba by sa
mala stať „dušou“ akéhokoľvek diela
konaného pre Pána.
V týchto dňoch si pripomíname prvé
výročie vzniku našej misijnej modlitbovej akcie za duchovnú obnovu Slovenska „Boh to dokáže.“ Ďakujeme
všetkým, ktorí sa prihlásili a zaregistrovali do tohto modlitbového hnutia
za obrátenie sŕdc v našom okolí, ktoré ešte nespoznali Božiu lásku. Ďakujeme všetkým, ktorí nám oznámili aj
svoju e-mailovú adresu, aby sme
mohli ostať v kontakte aj počas roka
formou krátkych duchovných povzbudení, ktoré vám chceme aspoň dvakrát ročne posielať na vašu e-mailovú
adresu.
Už dnes evidujeme takmer 200 ľudí,
ktorí obetujú aspoň jeden desiatok
ruženca za určitú konkrétnu osobu,

ktorá ešte nenašla svoj vzťah k nášmu Otcovi.
S potešením môžeme oznámiť, že
naše modlitbové hnutie dostalo podporu od Pápežských misijných diel na
Slovensku a v súčasnosti rozpracovávame konkrétne formy vzájomnej
podpory. Budeme vás o nich informovať v niektorom z nasledujúcich čísel
časopisu MEDJUGORJE.
Vytrvaj v modlitbe! Každý deň daj
svojmu srdcu čas odpočinúť si v Ježišovi. Rozprávaj sa s ním o svojom dni,
o jeho pekných i ťažkých chvíľach.
Alebo si pomaly čítaj žalm a dovoľ,
aby ťa jeho slová prenikali. Hľadaj Ježišovu prítomnosť a zakúsiš pokoj
a usmernenie. Spomeň si: on ťa miluje a chce s tebou tráviť čas. Ako napísal páter Chautard, Ježiš ťa volá:
„Poď ku mne... Stiahni sa trochu od
zástupu.“ Urob z modlitby dušu svojho života.
Mariánske centrum Medžugorie

NOVÁ KNIHA
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Sabrina Čovičová-Radojičičová:

Stretnutia s pátrom Jozom
Páter Jozo Zovko OFM bol medžugorským farárom, keď sa začali zjavenia. Väčšina pútnikov zo Slovenska nemalo možnosť
osobne vidieť a poznať tohto výnimočného
človeka a neohrozeného svedka medžugorských udalostí. Slovenskí diváci mali možnosť vidieť pred niekoľkými rokmi v televízii
film o pátrovi Jozovi, jeho zatknutí a prenasledovaní komunistickou mocou. Na súde
v Mostare ho odsúdili na tri a pol roka väzenia. Znovu na slobodu sa dostal 17. februára
1983, avšak do Medžugoria sa nesmel vrátiť. On sám o tejto svojej bolesti hovorí:
„Áno, bolo to pre mňa utrpenie, vnútorné
utrpenie, ktoré ma nezničilo, ale ukázalo mi
inú cestu: Medžugorie je a Medžugorie by
malo byť tam, kde som ja. Ak žijem posolstvá a svedčím o nich, potom žijem aj
Medžugorie. Predsavzal som si to ako úlo-

hu: kdekoľvek budem, musím tam vytvoriť
ovzdušie Medžugoria. V akomkoľvek prostredí, vo farnosti a v srdciach ľudí...“
Sme veľmi radi, že sme dostali súhlas na
vydanie tejto knižky a jej distribúciu na Slovensku. Chceli by sme osobitne poďakovať
autorke pani Sabrine Čovičovej-Radojičičovej za jej ústretovosť a francúzskemu vydavateľstvu Les Editions Sakramento za súhlas s vydaním knižky.
Odporúčaný príspevok podľa licenčnej dohody s autorkou knihy je 12 eur. Knižku si
možno objednať prostredníctvom objednávkového lístka v časopise, alebo priamo cez
naše internetové stránky www.marianskecentrum.sk a www.medjugorje.sk
Život v Tihaljine v rokoch 1985 až 1991
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104

25. júna 2018 – „Drahé deti! Toto je deň, čo mi dal Pán, aby som sa mu
poďakovala za každého z vás. Za tých, čo sa obrátili a prijali moje posolstvá a vydali sa cestou obrátenia a svätosti. Radujte sa, milé deti, pretože
Boh je milosrdný, všetkých vás miluje svojou nesmiernou láskou a vedie
vás po ceste spásy prostredníctvom môjho príchodu sem. Všetkých vás
milujem a dávam vám svojho Syna, aby vám on daroval pokoj. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júla 2018 – „Drahé deti! Boh ma povolal, aby som vás viedla k nemu,
pretože on je vaša sila. Preto vás pozývam, aby ste sa modlili k nemu
a dôverovali v neho. Pretože on je vaše útočište pred každým zlom, ktoré
striehne a odvádza duše ďaleko od milosti a radosti, ku ktorým ste všetci
pozvaní. Milé deti, prežívajte raj tu na zemi, aby sa vám dobre vodilo.
Nech sú vám Božie prikázania svetlom na vašej ceste. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie!“

25. augusta 2018 – „Drahé deti! Toto je čas milosti. Milé deti, viac sa
modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie!“
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O
Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

VICKA SA STRETLA
S BISKUPOM
PERIČOM
Vizionárka Vicka Ivankovičová-Elezová sa stretla s mostarským biskupom Peričom 3. júna
2018 pri príležitosti udeľovania
sviatosti birmovania jej dcére
v Krehinom Gradaci.
Vizionárka Vicka máva stále
denne zjavenia Matky Božej. Je
vydatá a žije neďaleko Medžugoria.
Vicka je známa mnohým pútnikom svojou srdečnosťou, otvorenosťou a priateľským správaním.
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
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Evid. č.: EV 2968/09
ISSN 1338-4155
Vydáva Mariánske centrum Medžugorie ako štvrťročník, IČO: 17 053 994,
28. ročník, dátum vydania: september 2018
© GEBETSAKTION Maria - Königin des Friedens - MEDJUGORJE, 1153 Wien
© Mariánske centrum Medžugorie, Bratislava
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