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Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. apríla 2019

Otvorte svoje srdcia
Ježišovi
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. Nie je
dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý vás premení v tomto milostivom čase. A vy sa
ako príroda narodíte do nového života v Božej láske
a vaše srdcia sa otvoria pre nebo a nebeské veci. Ešte
som s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám.“
Tieto slová nám adresovala Matka Božia vo svojom posolstve z 25. februára
2019. Ako milujúca Matka nám pripomína, že nikdy nie je neskoro uskutočniť prvý krok na ceste k obráteniu, k zmene zmýšľania, k zmene svojich hodnôt a nasmerovaniu svojho života na cestu k večnosti. Nie je dôležité, koľko
máme rokov. Vždy máme túto možnosť bez ohľadu na vek a svoju minulosť.
Teraz je milostivý čas.
My si ľahko zvykáme na dobré a príjemné veci. A tak sme si zvykli aj na
pravidelné mesačné posolstvá Matky Božej, ktoré dostávame už 38 rokov.
Berieme to ako samozrejmú súčasť nášho medžugorského „programu“.
Avšak musíme si denne a hlboko uvedomovať, že je to obrovský dar, zodpovednosť aj úloha, ktorú dostávame prostredníctvom tejto ústretovosti z nebies. Matka Božia nás často vyzýva, aby sme sa stali jej apoštolmi lásky.
Chce nás vidieť ako kvety, ktoré sa po zimnom období na jar prebudia a zakvitnú v plnej kráse. Chce z nás mať ľudí, ktorí šíria lásku, pokoj a porozumenie. Žiadnu nenávisť k ľuďom iného zmýšľania, iného vyznania, nemať
tvrdé a zatvorené srdcia k chudobným a núdznym.
Pokoj je Boží dar. Mária, Kráľovná pokoja, prihováraj sa i naďalej za nás,
svoje deti. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť a slová povzbudenia. Zostaň pri
nás a veď nás k svojmu Synovi!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor s vizionárkou
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

Každý deň

dosvedčovať vieru
Začiatkom februára 2019 sme sa stretli s vizionárkou Marijou v jej dome
v Medžugorí. Aj tentokrát bola pripravená poskytnúť rozhovor pre našich čitateľov, za čo jej zo srdca ďakujeme. V tomto veľmi hlbokom rozhovore nám
pripomína nutnosť osobnej Božej skúsenosti. Len kto sa modlí a žije podľa
posolstiev, pochopí skutočný zmysel tak dlho trvajúcich zjavení v Medžugorí. Cez prežitú Božiu skúsenosť bude tiež človek schopný vydávať svedectvo
o Bohu. A práve v dnešných časoch je čoraz menej ľudí, ktorí sa otvorene
odvážia priznať k viere v Boha. Desaťročia nám už Matka Božia dáva posolstvá, aby nás formovala v jej škole modlitby. Vzdeláva nás, aby sme sa stali
jej apoštolmi lásky. Matka Božia nás potrebuje všetkých, aby sme spolupracovali na spoločnom pláne, ktorý má s nami Boh.
Marija, dnes sme sa tu stretli, to
je Božia prozreteľnosť. Prosím, povedz nám, čo nám chce Matka Božia povedať svojím posledným posolstvom (z 25. januára 2019 – pozn.
red.).
Toto posolstvo bolo o niečo dlhšie ako
obyčajne. Zvyčajne mi Panna Mária
dáva krátke posolstvá. Tentokrát dala
trochu dlhšie posolstvo, v ktorom nás
pozýva k obráteniu a stíšeniu. Hovorí,
že teraz je čas modlitby a ticha. To znamená čas obrátenia, modlitby a stíšenia. Súčasne nás pozýva, aby sme zo
dňa na deň viac pocítili potrebu modliť
sa. Keď sa modlíme, máme ešte väčšiu
potrebu modlitby.
Matka Božia nás pozýva k obráteniu,

aby sme sa znovu rozhodli pre to, čo
nám už povedala na začiatku zjavení.
Hlavné posolstvá sú: pokoj, modlitba,
obrátenie, svätá omša a sviatosť zmierenia. K tomu nás pozýva Matka Božia.
Mali by sme sa vždy nanovo o to pokúšať. Zvlášť teraz, keď v Medžugorí nie je
veľa pútnikov, sú tu len malé skupiny
z Latinskej Ameriky, Poľska a iné. Tento
čas modlitby, ticha a práce na sebe samom je to, k čomu nás Matka Božia pozýva.
Vo februári 1983 som prvýkrát prišiel do Medžugoria. Teraz je tiež
február a spomínam si, že vtedy pršalo a my sme tu sedeli vo vašom
dome. Boli sme veľmi mladí, ty si
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nás ponúkla džúsom a porozprávala si nám o stretnutí s Matkou Božou. Vtedy to bolo pre nás všetko
nové a my sme sa zaľúbili do tohto
miesta tu v Medžugorí. Dnes po toľkých rokoch je tu ešte vždy rovnaká atmosféra. Najdôležitejšie je to,
že sa tu dá cítiť pravá láska. Tejto
pravej láske ste, podľa mojej mienky, vždy ostali verní.
Najdôležitejšie posolstvo Matky Božej
od začiatku a význam jej prítomnosti tu
je, že nás upozorňuje, že všetko je pominuteľné, že nás volá k večnosti, že
nás pobáda pracovať pre Boha, pre večný život, pre našu spásu. Preto nás Matka Božia povzbudzuje, aby sme si našli
čas pre seba, čas pre modlitbu v tichu,
čas pre naše osobné obrátenie, aby
sme si uvedomili, že tento život je pominuteľný.
Teraz je tiež mimoriadny čas pre tých,
ktorí tu v Medžugorí žijú, ktorí pochádzajú z Medžugoria a ktorí teraz prichádzajú do Medžugoria. Nie je to ako
v čase festivalov mládeže, keď sa viac
koná. Teraz je mimoriadny čas, čas pôstu, je to mimoriadne volanie na obrátenie, výzva byť svedkami toho, k čomu
nás Matka Božia počas všetkých tých
rokov pozývala. Matka Božia nás pozýva predovšetkým k tomu, aby sme získali osobnú skúsenosť, keď sa modlíme, keď konáme pokánie. Pozýva nás
na osobné stretnutie s Bohom, s ňou,
s nebom, so svätými, so všetkým, o čom
po všetky tie roky k nám hovorila. Lebo
najskôr vtedy, keď má človek osobnú
skúsenosť s Bohom, môže ostatným
porozprávať, čo sa tu kedysi stalo
a ešte vždy sa deje. Panna Mária nás
pozýva, aby sme vydávali svedectvo.
Ale ako môže dať človek svedectvo, keď

nemá v sebe nič, o čom môže poskytnúť svedectvo? Preto nás Matka Božia
pozýva vychádzať z nášho osobného
obrátenia, z našej osobnej modlitby,
z našej modlitbovej skupiny. Matka Božia nám na začiatku povedala: „Kde je
vaša modlitbová skupina?“ To sme my
a naša rodina, my a naši najbližší, my
a naša farnosť... Potom budeme určite
pociťovať potrebu po obrátení. Matka
Božia každého 2. v mesiaci cez Mirjanu
hovorí, že sa máme modliť za celý svet,
za tých, ktorí sú ďaleko od Boha, za
tých, ktorí nespoznali Božiu lásku.
Ale najskôr Panna Mária hovorí: TY. To
znamená cez moje obrátenie, cez moje
nastavenie, cez moje svedectvo. Matka
Božia nám vtedy povedala, že my od
okamihu, keď máme naše osobné
stretnutie s Bohom, budeme cítiť potrebu rozprávať o Bohu a podať o ňom svedectvo.
Marija, ty si kedysi povedala, že
prvá modlitbová skupina je vlastná
rodina. V rodine je to často veľmi
ťažké, deti počas rokov idú svojou
vlastnou cestou. Ty máš ako matka
dvojitú funkciu, ty si matka a vizionárka. Nevidela si to nikdy ako povinnosť, ako svoj kríž, ktorý by si
najradšej nemala?
Nikdy som nemala pocit, že to nechcem. Práve v poslednom posolstve
Panna Mária hovorí: „Očakávam váš súhlas, vaše áno.“ To znamená, keď sme
sa naozaj rozhodli, už nepozeráme na
iných. Mali sme vtedy komunizmus
a bolo to veľmi zložité, išlo o život a smrť
a my sme povedali „áno“. Tak sme svojím životom vydali svedectvo a robíme
to vďaka Bohu dodnes. Niektorí nám
povedali: „Dávajte viac svedectiev,“ iní
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povedali: „Dávajte menej svedectiev“.
Teraz máme vďaka Bohu monsignora
Hosera. Dúfame, že nám pomôže, aby
sme naše poslanie, ktoré nám dal Boh,
prostredníctvom nášho svedectva a naším životom mohli ešte väčšmi a hlbšie
prežívať.
Môj osobný spovedník bol páter Slavko Barbarič. Hovorili sme o tom, ako by
sme na tento dar, ktorý nám dal Boh,
mohli viac a lepšie odpovedať. Páter
Slavko nám veľmi pomohol porozumieť,
ako máme na to odpovedať. Na začiatku som si myslela, že musím ísť do kláštora, ale povedali mi, že potom by som
nemohla dávať svedectvo, ako som vtedy robila. Preto som sa rozhodla vydať
svedectvo v rodine a žiť svätosť. A my to
robíme, skúšame žiť svätosť a hlboko
svedčiť prostredníctvom nášho života.
Keď sme sa dnes modlili ruženec,
myslel som na našu pomoc v živote,
na Matku Božiu, na Ducha Svätého.
My sme toto malé semienko, ktoré je
dôležité k existencii, ale vesmír nás nezaujíma, ten patrí Bohu. Na začiatku
sme sa pýtali Matky Božej, či je život aj
na iných planétach. Odpovedala: „To
nemá byť vaša starosť.“ Naša starosť je,
aby sme sa stali svätými, obrátiť sa a žiť
ako dobrí veriaci. Boh nás povolal, aby
sme žili podľa Desatora a preniesli to aj
do praxe. Keby som ja to, čo som počula od Matky Božej, preniesla do praxe,
potom by som už bola svätá. Bohužiaľ,
nie som, ale pracujem na tom.
Marija, ty si sa v porovnaní s minulosťou, keď si bola ešte mladšia,
stala pokojnejšou. Myslím, že Matka Božia nám priebežne dáva úlohy,
ktoré dokážeme splniť, aby sme vy-
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dali svedectvo. Chýba ti veľmi páter Slavko? A ako vidíš farára Marinka Šakotu, ktorý má mimoriadnu
lásku pre všetkých ľudí?
Páter Slavko bol mimoriadna osobnosť, veľmi ovplyvnil náš život. Rovnako ako sv. Ján Pavol II., pápež našej
mladosti. Cením si tiež veľmi pápeža
Benedikta XVI. A aj pápeža Františka,
ktorý pre Medžugorie veľa urobil
a poslal nám arcibiskupa Hosera a urobil veľa dobrého. Ale nám je najbližší
Ján Pavol II., pretože bol pápežom, keď
sme boli mladí. Ponúkol nám radosť,
lebo bol Totus Tuus, ako sa zjavila Matka Božia. Presne tak nám páter Marinko nemôže nahradiť pátra Slavka. Páter
Marinko je plodom Medžugoria, je povolaný Medžugorím a je to nádherný
človek, ale nemôže byť pátrom Slavkom.
Ešte aj teraz mám horiacu sviečku vedľa obrazu pátra Slavka a často hovorím:
„Páter Slavko, pros za nás, pomôž nám,
aby sme vieru žili vždy viac.“ Páter Slavko chodil každý deň na Vrch zjavenia. Aj
ja by som tam chcela v duchu každý
deň byť, lebo fyzicky to nie je možné.
Pravdaže idem tam, ako sa mi dá, lebo
tam je svätá zem, tam sa zjavila Matka
Božia. Panna Mária prichádza vždy na
oblaku, ale tu je jej zem, zvolila si toto
miesto. Medžugorie je miesto Matky
Božej.
Marija, spomínaš si na prvé dni,
keď ste uvideli Pannu Máriu?
Videli sme ju tak, ako ju vidíme aj
dnes. To je ešte vždy veľká radosť, veľké šťastie, veľký dar. Nevieme to opísať
slovami. Prichádza na oblaku, v sivých
šatách a má biely závoj, na ktorom je
veľa hviezd. Aké pekné sú jej oči, plné
lásky! Nie je to možné opísať. Žiadna
Marija počas zjavenia 2. augusta 2018
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socha a žiaden obraz sa nedokážu priblížiť tejto kráse. Veríme, že sa nás dotkne pekný obraz Panny Márie, ale vidieť ju, to je viac, oveľa viac. Človek to
nedokáže opísať slovami, to je nadprirodzené. To je milosť, že je u nás Matka
Božia tak dlho. Môžeme Bohu a Matke
Božej len ďakovať.

deň. Ivan, Vicka a ja máme zjavenie
každý deň.
Si v kontakte s Ivanom a Vickou?
Áno, práve dnes ráno som hovorila
s Vickou.

Máš pocit, že Panna Mária bude
prichádzať ešte dlho?
Neviem, neviem to povedať, môže
prísť už len dnes alebo zajtra, alebo
ešte dlho.

Marija, čo chceš povedať našim
čitateľom, ktorí ťa naozaj ľúbia
a sú vždy šťastní, keď čítajú, čo im
hovoríš?
Chcem im povedať to, čo vždy hovorí
Matka Božia: že by sme sa mali spoločne modliť, aby nám Boh a ona pomáhali.

Mávaš zjavenie každý deň?
Áno, mám zjavenie ešte vždy každý

Rozhovor pre Modlitbovú akciu viedol
Dr. Max Domej.
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ROZHOVORY 2

MEDJUGORJE –
ROZHOVORY 2
V letných mesiacoch vyjde mimoriadne 52-stranové rozšírené číslo venované rozhovorom s vizionármi z rokov
1990 až 1995 ako pokračovanie predošlého mimoriadneho čísla (MEDJUGORJE – ROZHOVORY č. 1), v ktorom
sme uverejnili rozhovory z rokov 1986
až 1990. Čitateľom ponúkame možnosť sledovať duchovný rozvoj a dozrievanie vizionárov, ktorí svoj život zasvätili Matke Božej a postupne rástli v jej
škole.

Toto mimoriadne číslo však budeme posielať z ekonomických príčin
len na objednávku. Môžete si požiadať o zaslanie prostredníctvom objednávkového lístka, telefonicky alebo cez našu internetovú stránku
www.marianskecentrum.sk
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Žiť posolstvá
Rozhovor
s pátrom Marinkom Šakotom
Páter Marinko, vy ste medžugorský farár. Čo viete o pátrovi
Slavkovi Barbaričovi? Poznali
ste ho veľmi dobre, vaša rodina
sa s ním priatelila. Ako prišiel
do Medžugoria?
Páter Slavko počul prvýkrát o Medžugorí v roku 1981. Neviem presne, či tam roku 1981 išiel – možno
áno. S istotou však viem, že od apríla 1982 bol v Medžugorí. Tam potom začal skúmať tie udalosti. Päť
mesiacov dôkladne analyzoval zjavenia.
On vtedy študoval teológiu
a psychológiu vo Freiburgu.
Áno, ešte študoval. Práve chcel dokončiť svoju doktorandskú prácu
z pastorálnej teológie. Od apríla do
septembra bol spolu s vizionármi
a sledoval a bádal. Počas celej skúšobnej doby potom videl a pochopil,
že zjavenia sú pravé. Vizionárov skúmal podľa jeho metód z psychológie.
Pochopil, že hovoria pravdu. Keď si
to uvedomil, zasadil sa páter Slavko
úplne za Medžugorie a za posolstvá,
v totálnom odovzdaní sa. Neexistovalo pre neho „keď a ale“.
Mali tieto poznatky pre neho
následky?

Áno! Ale najskôr musel dokončiť
svoju doktorandskú prácu. Keď sa
vrátil, bol presunutý do Mostaru. Zakázali mu tam organizovať semináre. Potom prišiel ako kaplán do
Medžugoria, kde s plným nasadením pôsobil. Veľmi miloval Matku
Božiu a chcel splniť všetky jej priania.
Mohol to potom robiť bez prekážok? Nepostavilo sa mu tentoraz nič do cesty?
Ba, znova bol viackrát preložený –
tu a tam. Ale on aj napriek tomu
každý deň prišiel do Medžugoria.
Pochopil, že posolstvo Kráľovnej pokoja potrebuje služobníka, že tieto
posolstvá musia byť podporené,
a to s bezvýhradnou vernosťou.
Myslím, že on bol pre toto dielo určený. On sa stal, ako my povieme, „dušou“ tohto diela a práci pre Matku
Božiu sa celkom odovzdal. Všetko,
čo robil, konal s plným nasadením.
Môžeme povedať, že páter
Slavko sa stal symbolom pre
Medžugorie a výnimočným svedkom pre Matku Božiu?
Čím Medžugorie naozaj je, jeho význam a pôsobenie na svet, to sme
mohli vidieť a zažiť na pátrovi Slav-
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kovi. On bol medžugorský svedok,
služobník a apoštol Matky Božej
a on to žil z celého srdca.
Čo všetko vykonal páter Slavko vo svojom intenzívnom nasadení pre Matku Božiu?
Najskôr obnovil poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Matka Božia
v jednom posolstve povedala: „Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom!“ To
bolo pre neho poverenie, aby sa začali adorácie. Začal s krížovou cestou a pridal k tomu modlitby, založil
pôstne semináre, semináre pre kňazov, semináre pre manželov. Všetko
to začal nanovo. Festival mladých
bol nový začiatok, čo malo veľký
ohlas. Založil spoločenstvo „Priatelia talentov“ pre chudobných talentovaných študentov. Novoročnú
oslavu „S Bohom do Nového roka“
tiež začal on, ako aj Pochod pokoja,
prácu so závislými, Dedinu Matky.
Jeho láska k prírode pomohla
ku vzniku Záhrady svätého Františka po tom, čo nás Matka Božia
v jednom posolstve vyzvala, aby
sme Boha Stvoriteľa ľúbili a velebili
v prírode.
Zaviedol poklonu kríža po tom,
čo v posolstve nebeskej Matky
zaznelo: „Klaňajte sa môjmu Synovi na kríži!“
Prirodzene! On urobil všetko v tomto zmysle. Aj cestoval po celom svete, kde rozširoval posolstvá Panny
Márie. Aj knihy o nej písal v nočných
hodinách, mal veľa vysielaní v rá-
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diách, prednášky, v ktorých o nej
vydával svedectvo...
Ako ste zažili jeho kňazské pôsobenie v Medžugorí?
Bol to život plný aktivity a hlbokých
modlitieb. Žil všetko naplno. Viem,
že ráno vstával o piatej hodine
a o jednej v noci išiel do postele.
Pracoval a modlil sa. Veľmi často
išiel v noci do vrchov, aby sa modlil.
Čo bolo motorom jeho veľkého
pôsobenia a kňazského účinkovania?
Aj my sme sa to pýtali: Ako organizoval také veľké veci? To ma vždy
zaujímalo. Čo stojí napríklad v pozadí jeho pôsobenia na Mládežníckom
festivale? To zažívajú tisíce ľudí
z celého sveta. Ako sa dá niečo také
uskutočniť? Ako sa dá tak pracovať,

že sú všetci nadšení? Ako sa dá vytvoriť taká klíma, taká dobrá atmosféra pre duchovný život?
A páter Marinko, prišli ste na
to?
Áno, preto som „kráčal za jeho
chrbtom“, načúval a pozeral: Čo rozhýbalo pátra Slavka? Čo ho motivovalo, že dokázal pracovať s takým
nasadením počas dňa? Odpoveď
som hľadal a našiel som ju. Je jednoduchá a napriek tomu nie je jednoduchá. Odpoveď je: Láska!
Ako sa dá tomu rozumieť? Ako
môžete odôvodniť všetko jeho
pôsobenie týmto jedným slovom?
Celkom jednoducho: miloval Boha
a Matku Božiu. Páter Slavko miloval
prírodu, ľudí, všetko. Miloval mlá-
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dež, a preto ho nasledovali. Naša
nebeská Matka nás vyzýva „vidieť“
srdcom, to znamená modliť sa, aby
sa naše srdcia otvorili. Všetko robil
srdcom: spovedal, slávil svätú omšu.
Všetko, čo robil, robil „so srdcom“.
To znamená, všetko robil s láskou
a z lásky: s láskou rozprával, s láskou sa zasadzoval za iných – s plným nasadením, plnou službou. Bol
pri tom celým svojím bytím.
Spýtali ste sa, ako páter Slavko dospel k tejto láske?
Áno, pýtali sme sa: Ako je to možné, že ho táto láska tak motivovala?
Odkiaľ prichádza? Tu musíme najskôr povedať, že láska je Boží dar.
Je jednoducho tu, v nás všetkých.
Ale je tiež ovocím spolupráce. Páter
Slavko veľmi veľa spolupracoval, využíval tento dar lásky. Neustále sa

snažil. Spravil viac ako mnoho iných.
Napríklad viac študoval ako všetci
iní študenti a kandidáti kňazstva.
Neustále sa modlil. Neustále sa postil, ešte pred zjaveniami v Medžugorí. Vždy robil viac ako ostatní.
Môžeme povedať, že jednoducho táto láska rozdúchala jeho
úsilie pre Boha?
Áno, on pracoval nad svoje sily.
Človek ho mohol vidieť spať na pracovnom stole, napríklad vo Freiburgu, kde študoval. To mi porozprávali
jeho kolegovia. Okrem doktorátu
z teológie dokončil aj psychoterapeutické štúdiá. Chcel sa stať spôsobilým pre život. Ustavične mal uši položené „na Ježišovej hrudi“ – ako
Ján – a načúval. Počas pôstu stále
vyprázdňoval svoje srdce, aby tam
mohol prísť nový obsah. Páter Slavko na sebe neustále pracoval.
Myslím si, že on pracoval podľa hesla: „Byť vždy ešte lepší!“,
a to z lásky k Bohu.
Áno, myslel si: nie som hotový,
žiadna dokončená bytosť, potrebujem rast, zrelosť. Modlil sa za lásku.
Čítal som to v jeho knihe. Počas vojny napísal knihu o láske a potom
povedal: „Aké je to ťažké písať o láske, keď je okolo teba nenávisť
a všetko negatívne.“ Potom povedal: „Modlil som sa za lásku a potom som mohol napísať tú knihu!“
Keď máme v sebe lásku, potom
máme aj pokoj a radosť.

Páter Slavko žehná pútnikov (archívna snímka)

Čo je pravá láska?
Pokúsime sa o odpoveď: Dobré prirovnanie je láska ako odovzdanie
sa. Materinská láska to obzvlášť
ukazuje. Napríklad: ako matka milujem svoje dieťa. Tu leží dôraz na „ty“.
Si pre mňa dôležitý. Za teba sa zasadím. Si v strede. Obetujem sa, lebo
si pre mňa dôležitý!
Je teda to „ty“ kritérium pravej
lásky?
Áno, milí priatelia, je to kritérium
lásky, pravej lásky. Prirodzene
máme tiež naše potreby, ale dôraz
musí byť na „ty“. Keď chýba, potom
to vôbec nie je pravá láska. Na tom
sa vyskúša, či má človek pravú lásku, alebo nie.
Podľa tejto odpovede môžeme
porozumieť tomu veľkému nasadeniu pátra Slavka.
Toto „ty“ boli pre pátra Slavka najskôr Boh a Matka Božia, potom Medžugorie, pútnici, narkomani, všetci,
za ktorých sa angažoval. Túto lásku
zakúsil od Boha, pretože on kládol
dôraz na Boha, na toto „TY“. Božia
láska k nám sa prejavuje Ježišovým
obetovaním sa na kríži. Ježiš sa obetuje.
Áno, takto môžeme porozumieť nasadeniu pátra Slavka, lebo on bol
pripravený odovzdať sa, obetovať sa.
Preto sa tak angažoval, preto tak využíval čas, totálne intenzívne žil každú sekundu. Preto sa rád modlil
a postil. Preto tak všetko rád robil,
pretože mal tento jasný výhľad, čo
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urobí, kam musí ísť. Všetko mu bolo
jasné. Láska prináša svetlo. Láska
mi pomáha, aby som lepšie videl:
seba samého – ostatných – svet.
Ako hovorí apoštol Pavol: „Najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13,
13)
Áno, láska je to najdôležitejšie!
Všetko od nej závisí, aj viera. Keď
viera nie je živená láskou, zostáva
len poznanie. Keď nemám lásku
k Bohu, tak nič neviem. Poznám
síce Vyznanie viery, Otče náš, toto
a ono, ale keď mi chýba láska, potom rýchlo skončím s modlitbou
a opustím Cirkev.
Páter Slavko tiež raz zdôraznil,
že láska je podmienkou pre duchovný rast.
Ukazuje sa, že pre lásku musím vytvoriť priestor. Prečo? Pretože moja
duša nasáva veľa vecí zo sveta,
mnohé zážitky a udalosti, osoby,
dobré a zlé. A preto menej miesta
zostáva pre lásku. Ale ona je podmienkou pre pokoj. Lebo inak reagujem nesprávne, nevidím na druhom dobré, ale to negatívne.
Existujú ešte iné predpoklady
nutné na to, aby sme láske vytvorili voľný priestor?
Čo je veľmi dôležité, je vnútorná
sloboda. Pre pátra Slavka to bol veľmi dôležitý pojem. Často ho prízvukoval a on sám bol slobodný – slobodný, milujúci človek! Táto vnútorná sloboda je tiež dar – ako vždy

zdôrazňoval – ale tento dar potrebuje tiež neustálu, dennú prácu. Sme
jednoducho prevalcovaní mnohými
vecami, a potom nie sme slobodní.
Náš pohľad nie je slobodný, naše
srdce nie je slobodné. Vnútorná sloboda je teda jedna z podmienok pre
pokoj, pre dobrú komunikáciu, pre
vieru, pre lásku. Preto na tom musíme každý deň pracovať.
Ako vyzerá táto „práca na
sebe“? Ako môžem dosiahnuť
vnútornú slobodu?
V tom, že sa naučím postiť sa
a zriekať sa. Vnútorná sloboda je
schopnosť vedieť povedať „nie“ zlu
a „áno“ dobru, Bohu. Keď som v situácii, že by ma niekto mohol zraniť
alebo trápiť, ako zareagujem? Ak
mám vnútornú slobodu, budem reagovať pozitívne, potom nebudem
túto krivdu vracať. Páter Slavko pracoval denne na tejto vnútornej slobode. Sám mi to povedal, lebo som
sa ho na to pýtal.
Páter Marinko, je páter Slavko
váš veľký vzor?
Áno, mal som vtedy krízu a páter
Slavko mi pomohol. Keď som ho pri
jednom pôstnom seminári v tejto
ťažkej situácii prosil o radu, odporúčal: „Začni každý deň nanovo. Každý deň človek musí na sebe pracovať, každý deň prosiť o Božiu pomoc.“
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol MD
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Tajomstvo
zjavenia

Rozhovor
s Matem Salinovičom

Mate Salinovič sa už roky zúčastňuje na zjaveniach vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej. Jeho životná púť bola veľmi
búrlivá dovtedy, kým ho Matka
Božia nepovolala do jej služieb.
Cíti vo svojom vnútri zodpovednosť za priebeh zjavení u Mirjany, vždy druhého dňa v mesiaci. Týmto rozhovorom máme
možnosť nahliadnuť do jeho
poslania „ochrancu“ vizionárky
– úlohy, ktorá nie je vždy jednoduchá. Keď sme s ním viedli
rozhovor pre tento časopis, cítili
sme, s akou láskou, starostlivosťou, silou a presvedčením sa
venuje tejto službe.

Milý Mate, dnes sme sa opäť
stretli v prekrásnom Medžugorí.
Ako si ti javilo dnešné zjavenie
s Mirjanou, aký máš z toho pocit?
Zakaždým mám iný pocit. Som tu
už 10 rokov a vždy to prežívam inak.
Vždy ma to rovnako naplní. Vždy
© Foto Djani
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mám možnosť precítiť dar Matky Božej, ktorý dostávam, že už nebudem
tým istým človekom ako pred zjavením. A to pravdepodobne aj všetci
ľudia, ktorí sem prišli so svojimi požiadavkami a starosťami.
A ešte je tu jedna skutočnosť: Môžeme to pozorovať hlavne u ľudí,
ktorí prichádzajú z Južnej a Severnej
Ameriky, z Oceánie a z ďalekých krajín – túžba a ľudská beznádej.
Ja to pozorujem, lebo som tu už
dlho. Toto volanie k Bohu, volanie
k Matke Božej, tie slzy, ktoré boli
dnes preliate počas zjavenia. Nikto
neplakal pred zjavením, ale výlučne
počas zjavenia, a to je zaujímavé.
Vďaka Bohu sa dnes už nevyskytujú také ťažké stavy, ktoré sú sprevádzané výkrikmi. Zlo sa pokúša aj
počas zjavenia zaujať svoje miesto.
Oslabením pozornosti chce nás odvrátiť od zjavenia. Dnes som sa nezúčastnil na programe. Chcem sa
poďakovať Bohu a Matke Božej, to
je môj príspevok. 11. decembra
2018 som bol operovaný. Už 2. januára som prišiel na zjavenie, všetci
boli prekvapení, ale to bola Božia
vôľa. Cítil som, že ľudia majú radosť
z môjho príchodu. Ľudia sú už za tie
roky zvyknutí na moju prítomnosť.
Dnes ráno po zjavení bol som veľmi dojatý, keď som uvidel, že sa ľudia, ktorí boli vo vnútri, ale aj vonku,
dotýkali sochy Matky Božej. S čím sa
jej zdôverili, to vedia len oni. Bol
som ale dojatý ich slzami, ktoré tu
vyronili. Niektorí ľudia plačú po zjaMate s vizionárkou Mirjanou
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vení celé hodiny a nedokážu sa utíšiť. Tí ľudia plačú, pretože niečo pocítili. Človek nedokáže predstierať
ani radosť ani smútok. Tieto slzy
a táto radosť, ktoré tu pociťujeme,
sú skutočné.
Ako vnímaš vizionárku Mirjanu?
Vnímam ju ako osobu, ktorá sa
úplne obetuje rodine, pútnikom
a zjaveniam. Je najradostnejšou
z nás všetkých, ktorí prichádzame
na miesto zjavenia. Veľmi sa obetuje. Každý pútnik by chcel s ňou stráviť niekoľko minút a niečo sa jej
opýtať, takže si musí nájsť čas na
rodinu aj na pútnikov. Bez toho, aby
brala ohľad na svoj zdravotný stav,
nájde si čas ísť na Vrch zjavenia.
Dnes som mal možnosť pozorovať jej zdravotný stav pred zjavením. Bol som v jej blízkosti
a ako lekár môžem potvrdiť, že
mala problémy pri kľaknutí
a veľmi sa chvela, ale v okamihu
zjavenia to vyzeralo, akoby ňou
prenikla neopísateľná sila a odrazu sa cítila veľkolepo.
Až do okamihu zjavenia je veľmi
chorá. Často som ju podopieral, pomáhal jej, ale akonáhle sa začne
zjavenie, akoby utíchli bolesti, akoby
s pozemskými vecami nemala už
nič spoločné. Je to ako premena
zem-nebesia-zem. Mystérium, ktoré
prežíva počas týchto desiatich minút. Ja som sa tým veľmi nezaobe-
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ral, čo ona prežila, to nie je „to
moje“. Ja som sa venoval tomu, čo
som prežil ja osobne za tento čas.
Dnes som mal možnosť uvidieť,
aké je to tajomstvo, ako veľmi
sú vizionári za 38 rokov fyzicky
vysilení, ako vyhára sviečka,
ktorá horí, ale napriek tomu má
stále veľký plameň.
Každý okamih počas zjavenia, keď
sa pozeráš na výraz jej tváre, jej
oči... tí, ktorí neveria, by sa mali pozerať a uvidia, že je nemožné pozerať sa takto desať minút. Budú
o tom presvedčení, že vidí niečo mimoriadne, krásu. Niečo, čo sa my na
zemi nedozvieme. A po zjavení vidíme smútok v jej očiach. Je opäť pri
nás po nádhernom stretnutí s Matkou Božou a pociťuje veľkú prázdnotu. Aj ja to cítim vo svojom vnútri,
keď prichádza Panna Mária. Je to
môj vnútorný pocit, ktorý mi daruje
Boh. Pociťujem to tak, že keď sa začína zjavenie, pýtajú sa ma: „Mate,
tiež si niečo videl?“
Mate, tvoj život ti naplnilo
Medžugorie a Matka Božia. Si
šťastný?
Áno som veľmi šťastný človek. Je
to tak so mnou, ako povedal vizionár Jakov, že by položil svoj život za
Matku Božiu. Aj ja by som to povedal, keby sa ma niekto opýtal. 2. januára, keď som odprevádzal domov
po zjavení Mirjanu, povedala mi:
„Mate, dávaj na seba pozor!“ Odpo-
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vedal som jej: „Ráno som bol pri
Matke Božej, nebál by som sa, keby
som musel dnes popoludní predstúpiť pred Pána.“ Človek sa musí odraziť od dna, spadnúť do bahna, aby
ho Boh mohol z neho vytiahnuť. Až
potom bude mať život naozaj význam, tak ako to raz povedala Matka
Božia drogovo závislým: „Ste perly
v bahne.“
Akú má človek zodpovednosť,
keď je dlhšie s vizionárom?
Ľudia nevedia, aká je to zodpovednosť byť pri Mirjane, alebo inom vizionárovi. Táto zodpovednosť spočíva v poslaní, ktoré dáva Boh tomu,
kto chce byť nablízku vizionárovi. Ja
som si neuvedomoval túto zodpovednosť, až kým nedošlo k neprí-

jemnostiam zo strany ľudí. Keď prichádzame na modlitebné miesto,
tak sa tam stretávame s rozličnými
ľuďmi, s rôznymi zvyklosťami. Ale ja
som sa z vďačnosti rozhodol, že tu
ostanem.
Milý Mate, ďakujem ti za tvoje
svedectvo! Prajeme ti, aby si
ešte dlho mohol sprevádzať Mirjanu.
Nech vás sprevádza Božie požehnanie! Mojím odkazom pre všetkých, ktorí váš časopis čítajú, je, aby
aj tí, ktorí neveria, prišli do Medžugoria. Potom už nebudú takí istí ako
predtým.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol MD.
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Modlitba Otče náš
„Milovaní, od Boha dostaneme všetko, o čo len budeme
prosiť, lebo zachovávame jeho
prikázania a robíme, čo sa
jemu páči.“ (porov. 1 Jn 3, 22)
Aké sú nevyhnutné podmienky našej modlitby k Bohu? Naozaj dostaneme od Pána všetko, o čo budeme prosiť, avšak
v prvom rade musíme mať
očistené svoje srdcia. Potom
sa môže v nás prihovárať k Otcovi Svätý Duch za nás a za
našich blízkych.
Svätý biskup a mučeník Cyprián nám radí, ako sa modliť:
„Lebo ktorá modlitba môže byť
duchovnejšia ako tá, čo nám
dal Kristus? Veď on nám poslal
aj Ducha Svätého! Ktorá modlitba je u Otca pravdivejšia ako
tá, ktorú prvý vyslovil vlastnými
ústami Syn? Modlime sa teda,
milovaní bratia, ako nás naučil
božský Učiteľ. Bohu je milá
a dôverná modlitba, keď prosíme jeho slovami; k jeho sluchu
vystupuje Kristova modlitba.
Nech pozná Otec slová svojho Syna, keď sa modlíme. Ten, čo býva
v našom srdci, nech je aj v našom hlase. A pretože práve jeho máme u Otca
ako zástancu pre naše hriechy (porov.
1 Jn 2,1-2), vždy používajme slová nášho zástancu, keď ako hriešnici odprosujeme za svoje previnenia. Veď ak hovorí, ,že čokoľvek budeme prosiť od
Otca v jeho mene, dá nám to‘ (porov.
Jn 16, 23), o koľko istejšie dosiahneme,
za čo prosíme v Kristovom mene, ak bu-

Aj v tomto roku sa na sviatok Zjavenia Pána
slávila v Jeruzaleme svätá omša za všetkých, ktorí sa pripojili k modlitbovému hnutiu „Boh to dokáže“.

deme prosiť jeho modlitbou!“ (Cap. 1-3:
CSEL 3, 268)
Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj
nám vytrvalosť modliť sa za svojich blížnych.
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Rozhovor so sestrou
Emmanuelou Malliardovou

Pohýna ma hlboká
láska Matky Božej
Už 30 rokov žije sestra Emmanuela Maillardová zo Spoločenstva
blahoslavenstiev v Medžugorí. Pochádza z Francúzska a v Medžugorí našla svoju druhú – duchovnú domovinu. Bola jednou z mála,
ktorá dokonca ani počas vojny neopustila pútnické miesto. Už vtedy veľa písala o veľkom význame Medžugoria pre celý svet. Jej pravidelné úvahy k mesačným posolstvám sa šírili do zahraničia.
Zdá sa, že má naozaj veľkú charizmu po toľkých rokoch, že dokázala písaným slovom priblížiť ľudí k Bohu. Silou každodennej modlitby pred Všemohúcim autenticky sprostredkúva duchovnú cestu Medžugoria.
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Ako dlho ste už v Medžugorí?
Po prvýkrát som prišla v máji 1984,
vtedy však len na 10 dní. Usadila
som sa tu v decembri 1989, na základe toho bude oslavovať naše spoločenstvo v decembri 30-ročné jubileum.
V akom ste spoločenstve?
Som členkou Spoločenstva blahoslavenstiev. Vstúpila som do spoločenstva v roku 1976, som dodnes
jeho členkou.
V Medžugorí vídame početné
rehoľníčky, ale len málo z nich
slúži tak vytrvalo Matke Božej
ako vy.
Pre mňa je to veľký dar z nebies, že
som bola povolaná do Medžugoria
a že som tu mohla aj ostať. Preto sa
snažím počas môjho pôsobenia tu
na tomto mimoriadnom mieste aj
vykonávať mimoriadne skutky.

tešia na ne. Preto píšem až doteraz
každý mesiac svoje úvahy, aby som
potešila mojich čitateľov, ale i mňa
samotnú.
Keďže ste už dlho v Medžugorí,
zažili ste za ten čas mnohé zmeny, viaceré výmeny farárov. Ako
sa vám javí súčasná situácia
v Medžugorí?
Som veľmi šťastná, že je tu farár
Marinko Šakota, ktorý podľa mňa
nosí v sebe ducha a energickosť
pátra Slavka. Pokračuje v jeho modlitbách a kladie veľký dôraz na to,
byť v srdci Matky Božej.

Posolstvá cez Mirjanu sú veľmi
duchovné a skoro ako láskavý
list Matky Božej. Ako to vnímate?
Tak to aj ja pociťujem. Hovorievam
ľuďom, že keď čítajú posolstvo, tak
by mali oslovenie „drahé deti“ nahradiť svojím vlastným menom.
Ste veľmi známou osobnosťou, Okrem toho treba mať stále na myszvlášť sú obľúbené vaše úvahy li, že Panna Mária ako tvoja vlastná
k posolstvám. Porozprávajte matka venuje posolstvá špeciálne
nám, prosím, niečo o tom.
„tebe“. Mali by sme ich opakovane
Každý mesiac píšem svoj komen- čítať, až sa nám vryjú do sŕdc.
tár k aktuálnemu posolstvu. Prvý
som napísala počas vojny, lebo som
Ste už 30 rokov tu v Medžugorí.
sa tu pokúšala práve vtedy usadiť Spomínam si, keď ste boli na
a zvyknúť si na ľudí. Preto som písa- návšteve vo Viedni. Pôsobíte na
la veľmi voľne a vzťahovalo sa to mňa ako oheň, ktorý horí pod
predovšetkým na bežný život. Až ne- vplyvom Božieho požehnania
skôr mi bolo jasné, že moje komen- a nikdy nezhasne. Plánujete zvytáre čítajú mnohí ľudia a zároveň mi šok života zostať v Medžugorí?
aj mnohí hovorili, ako sa zakaždým
Ak by sa ma Pán Boh opýtal, či by
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som chcela ostať, povedala by som
áno, Ale ja hovorím Pánovi: Ty ma
vedieš a povolávaš na misie. Ak má
byť mojou misiou naďalej Medžugorie, bude mi veľkým potešením ostať na tomto mieste. Avšak tvoja
vôľa je pre mňa to najdôležitejšie.
Ak máš so mnou iný úmysel, budem
sa tešiť aj na nové poslanie.
Spoločenstvo blahoslavenstiev
je veľmi aktívne v poklone. Môžete nám o tom povedať niečo
viac?
Môj rehoľný život spočíval prvých
osem rokov po prvom zjavení predovšetkým v modlitbe, podobne ako
v kláštore. Ľudia zvonku nám ale
stále častejšie kládli otázky, či by
sme sa s nimi nechceli podeliť
o našu vieru a naše poznatky. Tak
sme potom začali nahrávať kazety
a CD, aby sme takto pomohli veriacim, ale i neveriacim nájsť cestu
k Bohu. Teda moje spoločenstvo je
založené na adorácii, ktorá nás má
neustále približovať k Bohu, k nášmu Pánovi. Tam nájdeme spásu
ľudských duší. To znamená, že sa

nemáme len modliť, ale máme aj
osobne prispieť ku spáse duší. A to
je u každého človeka rozdielne –
niektorí sa modlia a obetujú maličkosti v ich bežnom živote. Iní prispievajú tým, že šíria Božie slovo navonok, k ľuďom. To má hlavne dnes
veľký význam vo svete, ktorý je poznačený veľkou ignoranciu. Diabol
využíva ignoranciou, aby vieru ukryl
pred ľuďmi. Tak dochádza k tomu,
že život ľudí je bez cieľa a usporiadania a nakoniec sú stratení. Matka
Božia nám takisto v posolstvách hovorí, že bez Boha sme stratení. To
znamená, že našou úlohou je, aby
sme tých ľudí, ktorí zblúdili, priviedli
opäť na správnu cestu. Často ma
prekvapuje, ako málo treba, aby
sme dodali opäť ľuďom odvahu.
A pritom pozorujem, ako všetci túžime po viere.
Aké sú vaše skúsenosti s modlitbou?
Pre mňa modlitba znamená nazerať na Boha a uvedomovať si jeho
lásku. Zabudnúť na seba a všetky
svoje problémy, zabudnúť na tem-
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notu vo svojom vnútri a jemu ďakovať, že ma tak veľmi miluje. Božia
láska je v mojich očiach ako veľká
žiara, pred ktorú sa treba postaviť,
aby mohla do teba preniknúť. Taká
silná je Božia láska. Pri modlitbe
nejde ani tak o to, aby sme si nejakým spôsobom vynútili Božiu lásku.
Ale ide predovšetkým o to, aby sme
dovolili, nech Boh do nás vstúpi
a zmení nás. Krása modlitby spočíva v tom, že ťa formuje sám Boh.
Musíme sa mu sami otvoriť a budeme naplnení jeho láskou. Pri modlitbe je ťažké nesústreďovať sa na
temné stránky a hriechy. Mali by
sme sa väčšmi sústrediť na úprimnosť srdca. Moja osobná modlitba
znamená pre mňa niečo ako premenu.
Ako ste vy zažili pátra Slavka
Barbariča?
Spoznala som ho cez vojnu v roku
1991. Keď som publikovala svoju
knihu, mala som tú česť, že mi napísal predslov. Navzájom sme sa veľmi
rešpektovali. Čo som na ňom veľmi
obdivovala, bolo, že žil podľa výzvy

Matky Božej. Dokázal odovzdávať
posolstvá Matky Božej takým spôsobom, že ho ľudia nasledovali, kamkoľvek išiel. Aj za snehovej víchrice,
alebo pri 40 stupňoch Celzia viedol
pútnikov na Vrch zjavenia, bol angažovaným a neúnavným apoštolom
Matky Božej.
Čo je pre vás najväčším zázrakom v Medžugorí?
Sloboda Matky Božej, jej možnosť
vyjadriť svoje priania napriek všetkým tým negatívam, ktoré prichádzajú zo všetkých strán. Hoci je
často smutná z ľudskej nevšímavosti, prichádza každý mesiac a pokúša sa nás svojimi posolstvami priviesť na správnu cestu a zmeniť.
A tak ako naša pozemská matka,
musí sa aj ona neustále opakovať,
aby sme ju my, jej deti, počúvali.
Mňa fascinuje jej hlboká láska
voči nám.
Ako je organizovaná vaša práca v Medžugorí?
Ja som začala pracovať tu v dome
nášho spoločenstva v Medžugorí
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v roku 1989. Boli sme pôvodne štyri.
Neskôr som začala rozprávať pútnikom o posolstvách. Táto práca vyvolala nárast členov a za krátky čas
nám už nestačila kapacita budovy
nášho spoločenstva. A tak mi zakladateľ oznámil, že by som mala mať
vlastný dom s mojimi vlastnými ľuďmi, aby som dokázala vyhovieť požiadavkám pútnikov. Bolo to pre mňa
veľmi ťažké, lebo som si už zvykla na
spoločenstvo a ľudí a odrazu som sa
musela o všetko starať sama. Síce

vnímala som to ako Božiu výzvu
a dnes sa tomu teším, lebo tá správna cesta je len zriedka tou najľahšou.
Som teda súčasťou Spoločenstva
blahoslavenstiev, ale podľa dohody
s mojimi predstavenými mám samostatnú organizáciu, s ktorou môžem
uskutočňovať vlastné, zvlášť špecifické projekty pre Medžugorie. To mi
dáva aj väčšiu voľnosť.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol MD.

Posolstvo
Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
zo dňa 18. marca 2019
„Deti moje, ako matka, ako Kráľovná pokoja vás
pozývam, aby ste prijali môjho Syna, aby vám
mohol udeliť pokoj duše, aby vám mohol udeliť
to, čo je spravodlivé, čo je pre vás dobré. Deti
moje, môj Syn vás pozná. On žil život človeka
a zároveň Boha, neobyčajný život – ľudské telo,
božský duch. Preto, deti moje, kým sa môj Syn
na vás pozerá svojimi Božími očami, preniká do
vašich sŕdc. Jeho nežné, láskavé oči hľadajú vo
vašom srdci seba. Deti moje, môže sa v nich
nájsť? Prijmite ho a potom chvíle bolesti a utrpenia sa stanú chvíľami nežnosti. Prijmite ho
a budete mať pokoj v duši, budete ho šíriť všetkým okolo seba, a to je pre vás teraz najdôležitejšie. Počúvnite ma, deti moje. Modlite sa za
pastierov, za tých, ktorých ruky požehnal môj
Syn. Ďakujem vám.“

© Foto Djani
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Matka Božia

sa stala naším
životom
Rozhovor

s Jelenou Vasiljovou

Jelena Vasiljová sa narodila v Medžugorí na úpätí Križevca. Keď sa
v roku 1981 začali zjavenia, mala 13 rokov. Pochádza z hlboko nábožnej mnohodetnej rodiny. Jelena Vasiljová má v sebe dodnes pôvodné nadšenie ako pravé dieťa Matky Božej. Tak trochu nostalgicky
spomína na prvé dni zjavení v Medžugorí. Presne si pamätá na atmosféru medzi farníkmi a na nebezpečnú politickú situáciu za starého komunistického režimu. Je autentickou svedkyňou začiatku
novej epochy Medžugoria.
Koľko rokov si mala na začiatku zjavení v Medžugorí?
V roku 1981 som mala trinásť rokov. Dnes som Bohu vďačná, že si
pamätám na vtedajšie Medžugorie.
Môžem povedať, že cítim trochu
nostalgiu, keď si spomínam na čas
pred začiatkom zjavení, keď sme
ešte boli malá, pekná dedinka,
v ktorej sa všetci poznali. Generácie
pred nami veľa trpeli, ale pamätám
si, ako som sa modlila so starým otcom, a pre mňa to, ako sme vtedy
žili, bol raj.
Vtedy žilo v Medžugorí približne dvesto rodín, v celej farnosti

žilo okolo 1200 ľudí. Ako sa to
celé začalo?
Nepamätám si to úplne presne,
ale myslím si, že sa to začalo koncom apríla, začiatkom mája. Už vtedy ľudia občas videli zvláštne svetlá,
znaky, ktoré nasvedčovali, že sa niečo deje. Chodila som vtedy do školy.
V jeden večer sme stáli pred naším
domom, vtedy za ním už nestál žiaden iný. Jeden sused prišiel za nami
a pýtal sa, či sme tiež videli to svetlo. Celý kopec, ktorý teraz voláme
Vrch zjavení, sa mi zdal byť akoby
osvietený neónovým svetlom. Čo
bolo zaujímavé, iný sused, ktorý niečo potreboval a tiež prišiel k nám, si
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pri pohľade na to svetlo spomenul na zjavenia Panny Márie vo
Fatime. Rozprával nám o udalostiach vo Fatime a ako tam
Matka Božia predpovedala, že
príde druhá svetová vojna. Čítal
nejakú knihu o tých zjaveniach.
Vtedy som prvý raz začula, že
Panna Mária sa zjavila vo Fatime. Bola som ešte dieťa. Potom prišiel páter Jozo Zovko
ako farár a farnosť sa začala
vzmáhať v modlitbe. Patrila
som do generácie, ktorá sa pripravovala na prijatie sviatosti
birmovania.
Bolo v Medžugorí veľa komunistov?
Podľa mňa to neboli komunisti, volám ich karieristi. U veľkej
väčšiny týchto ľudí to bolo tak, že aj
keď boli v strane, mali v rodine aj
niekoho, kto bol veriaci, pravidelne
chodil do kostola a na sväté omše.
Medžugorie nikdy nemalo vlastnú
organizáciu strany. Ak chcel mať
niekto lepšiu robotu – v škole, u polície alebo na nejakej vyššej pozícii
– potom od neho požadovali, aby
bol členom strany. Ale ostatní členovia rodiny často nepatrili do tohto
systému a pravidelne chodili na sväté omše do kostola.
Patrili ste vtedy pod obec Čitluk?
Áno, patrili sme pod obec Čitluk,
tak ako dnes. Páter Jozo Zovko nás

pripravoval na sviatosť birmovania
a učili sme sa tam viac ako v škole,
lebo sme pred biskupom museli
preukázať znalosti. Prišiel mesiac
máj, známy ako mariánsky mesiac.
Naša skupina dievčat, ktoré sme sa
pripravovali na birmovku, chodila
každé ráno pred vyučovaním na svätú omšu a modlila sa ruženec
s pátrom Zovkom a rehoľnými sestrami.
Aký bol každodenný život v Medžugorí?
Všetko bolo v normálnom rámci, to
je všetko ľudské, ale nemali sme
veľa, lebo všetko to boli ľudia so
zdravým duchom, ale materiálne sa
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im moc nedarilo, hoci neboli chudobní. Mali sme vtedy normálne životné podmienky: kúpeľňu, televíziu, auto. Žili sme v komunistickej
krajine, ale nič nám nechýbalo. Niektorí hovorili, že sme boli chudobní,
ale nebola to chudoba, na tú dobu
to boli na komunistickú krajinu normálne pomery. Spomínam si, že
sme mali aj telefónne pripojenie.
Pamätám sa, že vtedy v júni, keď sa
Matka Božia zjavila, bolo veľmi daždivo. Dokonca si spomínam, že dva
týždne pred začiatkom zjavení udrel
blesk do telefónnej centrály, takže
po celom Medžugorí nebola možná
komunikácia po telefóne. Keď sa
Panna Mária zjavila, nikto nemohol
telefonovať. Zjavenia sa začali 24.
júna 1981. Keď sa Matka Božia zjavila, deti mali strach, utiekli. Iba ony
vedeli o zjavení. Pamätám si, že to
bol sviatok Jána Krstiteľa. Ráno pršalo, ale poobede už bolo pekne.
V to ráno som šla do Mostaru, aby
som si kúpila šaty na birmovku. Birmoval ma 25. júla 1981 biskup Žanič. Deti videli Pannu Máriu 24.
júna, všetky utiekli. V ten deň sme
ešte nepočuli nič o zjaveniach.
O deň neskôr, ráno 25. júna 1981
tiež pršalo, ale poobede sa vyjasnilo
a my sme šli na pole zbierať tabak.
Pole bolo neďaleko od miesta zjavenia. Tam sme počuli, že miestni na
seba volajú, ale nevedeli sme prečo.
Keď sme večer prišli domov, došla
k nám babka Jela a pýtala sa, či
sme počuli, že sa Matka Božia zjavi-

la deťom. V ten deň sme ešte nevedeli, komu sa zjavila, ale 26. júna už
všetci v dedine hovorili o zjaveniach.
Nešli do roboty, zostali doma a všetci sme si mysleli, že aj my v ten deň
uzrieme Pannu Máriu. Druhý deň
zjavení, 25. júna, bolo s vizionármi
len zopár ľudí, hlavne ich rodinní príslušníci, ale 26. júna sa tam už
zhromaždili dva alebo tri tisíce ľudí.
Sama si spomínam na 26. jún. Pamätám si, že Matka Božia sa v ten
deň nezjavila na mieste, kde sa zjavuje teraz, ale trochu nižšie. Stanka
a ja sme nejako dosiahli, aby sme
boli vždy v blízkosti vizionárov. Môj
otec má doma jeden kameň, ktorý
v ten deň vzal z onoho miesta. Prvé
dni boli typické: Mohli ste vidieť, ako
veľmi chce Panna Mária priviesť
ľudí, našich farníkov, k Bohu. Nevedeli sme, kde presne Matka Božia
je, ale keby sa nás niekto bol opýtal,
povedali by sme: „Je tu.“ Ľudia videli, že deti sa správajú normálne, že
nie sú v extáze. Počuli sme, ako
Panne Márii kladú otázky a keď im
odpovedala, povedali nám jej odpovede. Tak to bolo v prvé dni na Vrchu
zjavení. Keď deti kládli Matke Božej
otázky, počuli sme ich hlas: „Prečo
si tu? Kedy príde znamenie?“ A potom nám povedali, čo im odvetila.
Bola to milosť. Cítili sme, že Panna
Mária je tu, cítili sme jej prítomnosť
a všetci sme verili. Neskôr sme verili
ešte viacej, lebo farnosť očakávalo
utrpenie a prenasledovanie. Prvé
dni som bola pri tom. Je aj fotka, na
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ta 1981. Páter Jozo spomenul môjho otca ako svedka
a odvtedy prichádzala vted
dajšia
milícia každý deň do
nášho domu. Vyhrážali sa
o
otcovi
väzením. Milícia našla svedka, ktorý mal falošne vypovedať. Tento človek
povedal, že môjho otca poz a že aj za cenu života
zná
nebude proti nemu vypoved Môj otec mal vtedy rodať.
botu v Čitluku a milícia tam
c
chodila
každý deň. Povedali
mu, že má šesť detí, ktoré
c
chodia
do školy a že on im
ničí budúcnosť. Požadovali
o neho, aby vypovedal prood
t pátrovi Jozovi. No on sa
ti
nenechal prehovoriť, ale
povedal pravdu.
Jeho sestry sa zaňho post V škole, kde som choditili.
la, všetci poznali moje
Jelena so svojimi rodičmi Lilijou a Miljenkom.
osobné údaje. Vedeli, že
som z rodiny, ktorá je proti
ktorej ma vidno a dodnes si na to režimu. Neskôr sme zistili, že na
dobre spomínam. To je niečo, čo sa našu rodinu bol komunistickým režinedeje každý deň, niečo výnimočné mom, tajnou službou UDBA, nasaa zostalo to v mojej pamäti. Mám dený agent. Keď kňazi prichádzali
dokonca pocit, že si pamätám, ako do Medžugoria, hovorili si medzi seboli niektorí ľudia v ten deň obleče- bou, že najbezpečnejšie je prenoconí. Potom začalo prenasledovanie. vať u nás, lebo my stojíme za nimi,
Komunisti mali dojem, že strácajú keďže aj nás prenasleduje milícia
kontrolu, a potom zavreli farára do tak ako ich.
Potom niektorí komunisti ešte pred
väzenia.
veriacimi prišli na myšlienku stavať
domy, aby profitovali z tých, ktorí priAko dlho bol farár vo väzení?
Pátra Joza Zovka zavreli 17. augus- chádzali do Medžugoria, zatiaľ čo
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veriaci zostali roľníkmi. Komunisti
vládli do roku 1990, ale aj v súčasných mocenských štruktúrach si držia politickú moc.

Nesmeli ste hovoriť, že Boh
existuje?
Nesmeli sme to hovoriť, lebo komunisti popierali existenciu Boha.

Mali ľudia pred komunistickým
Vizionárka Mirjana dnes pri
režimom strach?
zjavení pôsobila veľmi vyčerpaÁno, mali sme strach. Ale vďaka ne.
Bohu a našej viere sme sa naozaj
Áno, vizionári vyzerajú byť v ponemuseli báť komunistického reži- slednom čase dosť vyčerpaní. Matmu. Až teraz rozumiem tomu, čo ka Božia vraví, keď rozpráva o Ježimuseli dospelí zažívať v tých rokoch. šovom príchode, že ho nikto a nič
Bol to teror. Nám deťom
nemôže zastaviť v jeho
nebolo tak zle, ale keď
konečnom oslávení. Keď
som dospeli, porozumepozorujeme celý svet, čo
„Pozorujte
la som týmto trápeniam.
sa deje, tak vidíme, že
znamenia
U nás vládla viera a odveci sú v pohybe. Panna
doby.“
pustenie, doma nás neMária hovorí, že bude
vychovávali k nenávisti,
ťažšie sa obrátiť, keď
neučili nás pomste. Naši rodičia bude víťaziť temnota. Musíme poa starí rodičia nás doma učili, že sa chopiť, prečo prišla Matka Božia.
musíme držať kresťanských hod- Keď chceme upratať dom, musíme
nôt. Vtedy ľudia spoznali, že Matka najprv všetko nahromadiť na kopu.
Božia je tu. To im dodalo silu, aby sa Musíme vyhodiť, čo nepotrebujeme,
nebáli. A títo komunisti, ktorých vo- vyčistiť všetky kúty a všetko dať na
lám karieristi, za peniaze hovorili svoje miesto. Až potom je dom upraproti Cirkvi. Požadovali zákaz sláve- taný. Teraz sa musíme opýtať, či
nia svätých omší, prenasledovali ve- chceme byť deti, ktoré sa len pozeriacich a aj dnes ešte bojujú o svoje rajú, keď mama upratuje, alebo či
pozície. Po druhej svetovej vojne ne- jej chceme pomôcť pri upratovaní.
boli životné podmienky príjemné, Matka Božia povedala v jednom poale v porovnaní s inými komunistic- solstve, že to bude ťažké, že žijeme
kými krajinami bola Juhoslávia štá- v ťažkej dobe, ale príde ešte ťažšia.
tom, ktorý bol otvorenejší. V šesťde- Matka Božia nás upozorňuje, že musiatych rokoch sa dalo vycestovať. síme byť pripravení. Panna Mária
Juhoslávia bola turistická krajina. povedala: „Pozorujte znamenia doNesmela som hovoriť, že Boh exis- by, ľudí, ktorí sú v núdzi.“
tuje, ale doma mi povedali, že Boh
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
je.
viedli MD a HCV
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„Drahé deti, rozhod
Myšlienky
š
brata Niklasa Müllera
ü
k posolstvu Matky Božej z 25. marca 2019

„Drahé deti! Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní
k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Milé deti, ste
prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha.
Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane
životom. Hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril,
pretože príroda hovorí a bojuje za život, a nie za
smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch, pretože nemáte pokoj a nevidíte, milé deti, brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V posolstve z 25. marca 2019 nám
Matka Božia pripomína, že žijeme
v milostivom čase. Aj apoštol Pavol
používa toto slovo vo svojom druhom liste Korinťanom. Tam píše:
„V milostivom čase som ťa vyslyšal
a v deň spásy som ti pomohol. Hľa,
teraz je milostivý čas, teraz je deň
spásy!“ (2 Kor 6, 2) Je to čas, v kto-

rom nám Kristus dáva milosť, aby
sme sa s ním stretli, v ktorom nám
dáva svoju Matku ako sprievodkyňu
na ceste viery. Vedení jej rukou zakúsime, čo znamená záchrana
a spása.
Každý rok na jar zažívame, ako sa
po chladnej zime zo zdanlivo mŕtvej
prírody prediera na povrch nový ži-
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nite sa pre Boha“
vot. Mladé výhonky a pestré kvety,
ktoré nám prinášajú radosť, sú znakom aj pre náš život. Lebo na jar pripadá aj doba pôstu – toho obdobia
v cirkevnom roku, v ktorom sa
máme obrátiť. Hľadíme na miesta
v našom živote, ktoré sú vďaka hriechu zdanlivo mŕtve. Všade tam, kde
náš vzťah k Pánovi a k našim blížnym ochladol, cítime, že je načase
zmeniť sa. Tam, kde je v našom živote niečo zlomené a odumreté, kde
sa cítime prázdni a kde už nenachádzame radosť.
Boh je prameňom skutočnej radosti. Keď sa obrátime a znovu sa
začneme skutočne modliť, prídeme
k tomuto prameňu a môžeme
z neho čerpať. Tam nájdeme odpustenie a zmierenie. Dobre poznáme
aj chvíle, keď je modlitba náročná,
keď v nej nepociťujeme radosť. To
môže mať rôzne dôvody. Jeden
z nich je, že sa ešte nestala súčasťou nášho života. Modlíme sa určité
vybrané modlitby v nejaký konkrétny čas. A tak modlitba zostáva povinnosťou, ktorú musím splniť –
a nestane sa chvíľou pri prameni
radosti, pri prameni života.
V prírode môžeme nájsť Boha! Tam

ho spoznávame ako Stvoriteľa sveta. Môžeme zistiť, že aj nám vo svojej nekonečnej láske daroval život.
Aj ja som súčasťou tohto stvorenia,
ktoré je práve v jarných mesiacoch
znakom života. Pôst pripravuje naše
srdcia na prijatie pravého života,
ktorý nám Boh chce darovať cez Ježišovo zmŕtvychvstanie.
Tento Boží dar sa prejavuje hlbokým pokojom. Ten, koho Ježiš oslobodil od srdca mŕtveho hriechom,
stáva sa milujúcim človekom. Je
schopný otvoriť sa a spoznať v druhom človeku svojho brata a sestru.
Tak v každom stretnutí môže rozkvitnúť nový život a my sa staneme
poslami pokoja pre každého, komu
v srdci panuje vojna.
„Preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe,“ hovorí Mária. Pripomína nám,
aby sme sa pripravili na prijatie milostí, ktoré nám Boh chce dať. Boh
nám chce bohato dávať, ale je na
nás, či k nemu vystrieme ruku, ktorá je pripravená prijímať. Vrátiť sa
k nemu a k modlitbe znamená otvárať sa a hovoriť: „Som pripravený
prijať od teba nový život. Chcem,
aby sa aj môj život obnovil a znovu
rozkvitol.“ ☐
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25. február 2019 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. Nie
je dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý vás premení v tomto milostivom čase. A vy sa ako príroda narodíte do nového
života v Božej láske a vaše srdcia sa otvoria pre nebo a nebeské veci.
Ešte som s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie!“

25. marec 2019 – „Drahé deti! Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda
obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. Rozhodnite sa
pre Boha. Milé deti, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha.
Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život, a nie
za smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch, pretože nemáte pokoj a nevidíte, milé deti, brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. apríl 2019 – „Drahé deti! Toto je milostivý čas, čas milosrdenstva pre
každého z vás. Milé deti, nedovoľte, aby vietor nenávisti nepokoja vládol
vo vás a okolo vás. Milé deti, vy ste pozvaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce nepokoj a neporiadok, ale vy, milé deti, buďte radosťou zmŕtvychvstalého Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za každého z vás. On
zvíťazil nad smrťou, aby vám dal život, život večný. Preto, milé deti, vydávajte svedectvo a buďte hrdí, že ste v ňom vzkriesení. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie.“
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Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Arcibiskup
Henryk Hoser
oznámil povolenie
Vatikánu organizovať
oﬁciálne púte
do Medžugoria

© Foto: Djani
Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája 2019 to spoločne oznámili počas
svätej omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser. Doteraz
bolo možné organizovať púte len súkromným spôsobom.
Na otázky novinárov o novom rozhodnutí sa hovorca Svätej stolice Alessandro Gisotti
vyjadril takto: „Svätý Otec rozhodol, že sa môžu organizovať púte do Medžugoria. Treba sa
pri tom vždy postarať, aby sa vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali ako potvrdenie
známych udalostí, ktoré si ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi. Treba sa teda vyhnúť
tomu, aby takéto púte vytvárali zmätok alebo nejednoznačnosť z vieroučného hľadiska. To
sa týka aj duchovných pastierov každého rádu a stupňa, ktorí majú úmysel prísť do Medžugoria a celebrovať či koncelebrovať tam aj slávnostným spôsobom. Keď si uvedomíme
množstvo ľudí prúdiacich do Medžugoria a bohaté plody milosti, ktoré toho vzišli, toto
rozhodnutie ide v línii osobitnej pastoračnej pozornosti, ktorú chce Svätý Otec venovať
tejto skutočnosti, na podporu a rozvíjanie dobrého ovocia.“
Zdroj: www.vaticannews.va
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,
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„Dnes vás pozývam
k novému životu.“
(z posolstva z 25. februára 2019)
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www.marianskecentrum.sk

