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Mojím pozvaním pre vás je modlitba
„Mojím pozvaním pre vás je modlitba. Nech je vám
modlitba radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom.
Milé deti, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech
bude vládnuť. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto,
milé deti, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba
nestane životom vo dne i v noci.“
Toto sú slová z posolstva Matky Božej z 25. júla 2019. V ročnom posolstve z 25. júna 2019 cez vizionárku Ivanku Ivankovičovú-Elezovú
je veľmi stručná: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ Teraz sa vyjadrila
ešte jasnejšie. Pozýva nás ako milujúca matka, ktorá dobre pozná naše
slabosti a ťažkosti. Ponúka jediný účinný liek a tým je modlitba, čiže nájdenie úprimného vzťahu s jej Synom, ktorý dokázal premôcť zlo a pripraviť
nám nový domov v nebi.
Ako červená niť sa tiahne počas tých 48 rokov zjavení túžba Matky Božej
vysvetliť nám dôležitosť modlitby. Modlitby, ktorá nie je odriekavaním nábožných formúl, ale súčasťou a náplňou každodenného života. Pán pozná
naše schopnosti i slabosti. A potrebuje našu modlitbu, aby mohla pôsobiť
jeho sila, Boží život v nás.
Svätý pápež Klement I. v Liste Korinťanom dáva návod, ako sa má prejaviť
naša modlitba v bežnom živote:
„Silný nech sa stará o slabého, slabý nech si ctí silného. Bohatý nech dá
chudobnému, chudobný nech chváli Boha, že mu dal niekoho, kto mu v núdzi pomohol. Múdry nech dokazuje svoju múdrosť dobrými skutkami, a nie
slovami. Pokorný nech nevydáva svedectvo o sebe sám, ale nech nechá,
aby o ňom svedčil iný. Kto je čistý telom, nech sa nevystatuje, lebo vie, že to
mu iný dal dar zdržanlivosti.
Uvážme teda, bratia, z čoho sme boli stvorení, čo sme boli a akí sme prišli
na svet. Z akého hrobu a z akej tmy nás priviedol na svoj svet náš Pôvodca
a Stvoriteľ, ktorý nám pripravil svoje dobrodenia prv, ako sme sa narodili.
Keď teda toto všetko máme od neho, musíme za všetko
vzdávať vďaky tomu, ktorému sláva na veky vekov. Amen.“
vzd
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 24. júna 2019
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Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom OFM

Medžugorie
je Božie dielo
Páter Marinko Šakota je už sedem rokov farárom v Medžugorí. Svojím pokojným, pokorným a veľmi priateľským štýlom priblížil tisícom pútnikov z celého sveta dobrotu a lásku
Matky Božej. V rozhovore vyjadril nádej, že Medžugorie
bude vždy vyžarovať túto hlbokú spiritualitu a citeľnú Božiu
blízkosť. Farnosť a obec Medžugorie by si mali napriek veľkému prílevu pútnikov udržať hodnovernosť a jednoduchosť a aj naďalej ich sprostredkovať.
Tešíme sa, že tu s tebou dnes
môžeme byť. Včera večer si viedol adoráciu, dnes si už prešiel
trinásť kilometrov pochodu za
pokoj. Ani to na tebe nevidno.
Od začiatku zjavení uplynulo 38
rokov. Ako sa cítiš?
Cítim to ako požehnanie, že som
od začiatku mohol byť tu a že Me-

džugorie týmto spôsobom formovalo, viedlo a sprevádzalo môj život.
Ako si prežíval prvé dni?
Mal som vtedy trinásť rokov, iba
o tri roky viac ako vizionár Jakov.
Vnímal som zjavenia ako niečo neuveriteľné, neskutočné, výnimočné.
Nevedel som si to vysvetliť, nikto mi

to nevedel vysvetliť. Prvý raz som
šiel na Vrch zjavení 27. júna 1987.
Tri dni som tam zostal, aby som mohol byť s vizionármi. Avšak v tom
čase som v škole vyhral prvé miesto
v chémii a mohol som tak stráviť
mesiac v tábore s ostatnými víťazmi
z rôznych častí vtedajšej Juhoslávie.
Žiaľ, vtedy ešte nebola možnosť zistiť, čo sa deje v Medžugorí bez toho,
aby bol človek priamo na mieste,
takže som sa nemohol dočkať, kedy
sa budem môcť vrátiť. Keď som sa
vrátil do Medžugoria, moja prvá
otázka pre môjho bratranca znela:
„Je to pravda? Zjavuje sa Panna Mária?“ „Áno, je to pravda!“ odvetil.
Je pekné vidieť, ako Matka Božia viedla tvoj život. Od prvých
dní si bol pri tom a dnes dokonca ako farár v Medžugorí.
Áno, som veľmi vďačný za milosť
a pomoc Matky Božej počas mojej
životnej cesty.
Ako si vtedy vnímal farnosť za
pôsobenia pátra Zovka a poznal
si dobre pátra Slavka?
Pátra Zovka som poznal iba zbežne. Už po dvoch mesiacoch po začiatku zjavení ho zavreli do väzenia.
Môžem ale povedať, že páter Zovko
je veľká a silná osobnosť. Aj pátra
Slavka som poznal iba veľmi povrchne, až kým som sa v roku 1995
neocitol v istej osobnej kríze, keď mi
môj brat poradil: „Choď za pátrom
Slavkom.“ To som aj spravil
a dodnes som mu za to veľmi vďačný.

Boli dôvodom tvojej krízy pochybnosti o povolaní za kňaza?
Áno, presne tak. Bolo to krátko
pred mojou diakonskou vysviackou.
Roku 1984 som sa rozhodol, že sa
stanem kňazom, františkánom. Po
štúdiu teológie v Záhrebe, Sarajeve
a Fulde som zrazu stál pred rozhodnutím – diakonskou vysviackou –
a otázkou, či je to naozaj to správne
pre mňa. Potreboval som túto krízu,
aby som dozrel. Aby som spravil naozaj zrelé rozhodnutie. Nechcel som
ešte pristúpiť k vysviacke, povedal
som, že chcem trochu počkať a zobral som si rok na rozmyslenie, aby
som sa rozhodol. Pracoval som
a študoval, počas tohto obdobia
som bol zahalený hmlou nejasnosti,
aký by mal byť môj ďalší krok. A potom som prišiel domov a brat mi povedal: „Choď za pátrom Slavkom.“
Tak som šiel do kostola v Medžugorí
a hneď za mnou prišiel aj páter
Slavko. Bol prekvapený, že ma tam
vidí, objal ma a povedal: „Dnes večer sa začína pôstny seminár v Domus pacis.“ Nič viac nepovedal. Potom išiel spovedať. Tak som šiel do
Domus pacis a zúčastnil som sa seminára. A hmla bola preč. Videl
som, kam mám ísť, aká je moja cesta. Zrazu mi bola moja cesta jasná
a s plným vedomím som sa mohol
rozhodnúť, že chcem byť kňazom.
Pôst mi vtedy veľmi pomohol a preto si ho dodnes veľmi cením. Neskôr
som pátrovi Slavkovi povedal, že
keby som sa na začiatku štúdia
takto postil a zažil túto skúsenosť
pôstu, tak by som počas štúdia lep-

6P
PÁ
ÁTER ŠAKOTA

PÁTER ŠAKOTA 7

šie rozumel Božiemu slovu. Nato on
povedal: „Začni s tým teraz.“

nikov a všetkých, ktorí prichádzajú
do Medžugoria.

veľmi často prichádzajú do Medžugoria.

Musí byť krásne sledovať vývoj
v Medžugorí zblízka. Pred niekoľkými týždňami pápež František povolil oficiálne púte do
Medžugoria. Čo hovoríš na toto
rozhodnutie?
Vidím to ako ovocie a znamenie
toho, že je to od Boha, že Medžugorie je dielo Božie a Matky Božej. Pápež František to spoznal, a preto
povolil púte. My by sme mali pokračovať v tomto duchu. Je to radosť,
ale samozrejme aj zodpovednosť,
aby sme ďalej nasledovali Pannu
Máriu a jej plány a želania.

Dnes si išiel pochod za pokoj
z Humca trinásť kilometrov do
Medžugoria. Ako vnímaš medžugorské posolstvo pokoja v našej
dobe a vo svete, kde vládne nepokoj?
Matka Božia hovorí: „Modlite sa za
pokoj.“ Mali by sme to jednoducho
robiť, jednoducho tak. Niekedy sa
pýtame, či to niečo prinesie. Jednoducho by sme mali dôverovať Panne
Márii, nasledovať jej slová a plniť
ich. Vie, prečo to hovorí. Veríme, že
modlitba pomáha, že modlitba pôsobí. V modlitbe sa otvárame Bohu,
jeho láske, pomoci a modlíme sa za
iných ľudí, ktorí žijú v nepokoji.

Posolstvá sú ako zamilované
listy pre nás. Poznáš vizionárov
a vieš, že ani oni to nemali v živote vždy jednoduché. Ako vidíš
ich úlohu ako vizionárov?
Mám k nim dobrý vzťah. Občas sa
vídame. Myslím si, že sú to svedkovia, ktorí od začiatku až dodnes zostali pevní a vytrvalí. Svedkovia, ktorí hovoria: Videli sme Matku Božiu
a ešte vždy ju vidíme. Sú to jednoduchí ľudia, normálni ľudia, ktorí žijú
veľmi zodpovedne.

Zdržiava sa arcibiskup Hoser
často v Medžugorí?
Je tu a zostane tak dlho, ako si
bude priať, neviem, dokedy to bude.
Máte už plány pre budúcnosť
Medžugoria ako pútnického
miesta? Zmení sa niečo?
To dobré zostane. Budú iba nejaké
stavebné zmeny, pričom budeme
musieť dávať pozor, ako to spravíme. Pre mňa je veľmi dôležité, aby
sme splnili dve kritériá: jednoduchosť a funkčnosť. Veľa mi v mnohých rozhodnutiach ako farárovi pomáha, že som tu od začiatku. Predovšetkým myslím na rozhovory
s pátrom Slavkom, v ktorých mi vysvetlil, čo je správne, čo smie byť, čo
má byť a čo nemusí byť. Keďže som
to všetko zažil, myslím si, že sa viem
rozhodnúť správne v prospech pút-

Matka Božia často hovorí aj
o zmene v srdciach, zmenách
v nás samých. Zažil si ako farár,
že sa tu veľa ľudí zmenilo?
Áno, ale neexistuje lacná cesta
k pokoju. Je to cesta, ktorá niečo vyžaduje a síce cesta obrátenia, premeny, zmeny v srdci, iba to nám prinesie skutočný pokoj. Ľudia, ktorí
prichádzajú do Medžugoria, to zažívajú na Vrchu zjavení, pri svätej
omši, pri spovedi, počas adorácie,
ruženca, pri pôstnom seminári. Najrôznejšími spôsobmi nám Matka
Božia ponúka pomoc, ktorá vedie
k pokoju. K tomu pokoju, ktorý prichádza iba od Boha. Veľa ľudí sa cíti
v Medžugorí dobre a vnímajú ho ako
svoj domov. Ich duša sa tu cíti doma.
Poznám ľudí z celého sveta, ktorí

Čo by si chcel povedať tým,
ktorí majú radi Medžugorie?
Drahí mariánski ctitelia, Matka Božia je s nami. Hovorí nám, že je
s nami. To je najdôležitejšie posolstvo Medžugoria. Panna Mária je
s nami. Miluje nás ako matka, chce
nám pomôcť, sprevádza nás na na-

šej ceste. To je milosť, ktorú si ani
neuvedomujeme. Matka Božia je teraz s nami. Je tu matka, ktorá ťa miluje, ktorá nás miluje. To prináša radosť. Tam vždy nájdeš útočište. Je to
Matka, ktorá má na teba vždy čas,
ktorá ti rozumie. Preto si nájdi čas
pre Matku Božiu, pre Máriu, daruj jej
svoj čas, čítaj Sväté písmo, evanjeliá, trochu hľadaj ju a jej SRDCE. Je
dôležité, aby si začal jednoducho.
Skús prísť bližšie k nej, k jej srdcu,
potom budeš hneď bližšie aj k Ježišovi a viac mu budeš rozumieť, lebo
Mária mu rozumela najlepšie. Veď
ona bola jeho matkou a počúva jeho
slová. Rozumela Ježišovi srdcom,
skúšala mu rozumieť. Nebolo to
vždy jednoduché, ale vždy bola voči
nemu otvorená. To prajem aj tebe,
to prajem vám všetkým.
Rozhovor viedla
pre Modlitbovú akciu
Mag. Kristina Malinová-Altzingerová
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Medžugorie – nová

kapitola Cirkvi

Rozhovor s
pátrom Pervanom OFM

Páter Tomislav Pervan bol od roku 1982 do roku 1988 farárom
v Medžugorí. Viedol farnosť v neľahkej dobe počas komunistického režimu po zatknutí pátra Joza Zovka. Dodnes je jedným
z najznámejších svedkov rozvoja tohto mimoriadneho pútnického miesta. Rozhodne prispel svojím ľudským prístupom,
obozretnosťou a predvídavosťou k usporiadanému rozvoju
Medžugoria. V posledných rokoch si ho pútnici veľmi obľúbili
ako spovedníka.
Páter Tomislav, ako farár ste
na začiatku odkúpili pre farnosť
veľa pozemkov od domácich
obyvateľov, aby ľudia vnímali
toto sväté miesto v okolí kostola podobne, ako je to v Lurdoch.
Ako sa má Medžugorie po stavebnej stránke rozvíjať?

Musíme sa na to pozrieť z toho hľadiska, že v čase, keď som bol farárom, vládol komunistický režim.
A ten sa snažil za každú cenu prekaziť všetky stavebné práce v rámci
Cirkvi. Dokonca chceli postaviť hotel
na tom mieste, kde sa dnes zapaľujú sviečky a kde sa nachádza kríž –

kde sa modlia veriaci. Stála tam ruina starej školy a agentúra Kompas
mala záujem postaviť tam hotel pre
veriacich! Ako by to vyzeralo, keby
hneď vedľa kostola bol postavený
veľký hotel? Všetko by bolo zmarené! Preto som sa rozhodol odkúpiť
pozemky od obce a tak zabezpečiť
viac priestoru pre modlitbu a pokoj
v okolí kostola. Odkúpenie starej
školy stálo vtedy veľa peňazí. Dnes
sú tam zariadenia, ktoré slúžia pútnikom.
Už dávnejšie som navrhol, aby vonkajší oltár spolu s priestorom, v ktorom sa nachádza, bol zastrešený
vzhľadom na poveternostné podmienky v lete alebo v zime. V lete je
tu na nevydržanie horúco a v zime
tu fúka studený, silný vietor a ľudia
nie sú ochránení pred takýmito poveternostnými podmienkami. Na Silvestra sa veriaci, ktorí boli vonku
na zime, zabalili do diek. Kostol nemal takú kapacitu, aby prijal tie
stovky alebo tisícky veriacich, ktorí
sa zhromaždili na Silvestra v Medžugorí. Silvestrovský večer v očakávaní Nového roka je výnimočný na celom svete. Také množstvo pútnikov, všetci sa modlia a spievajú.
Všetci sa s vrúcnosťou zúčastňujú
na vďakyvzdaní a poklone. Sála
Jána Pavla II. nie je dostatočne veľká na to, aby poskytla priestor všetkým ľuďom, ktorí prišli. Hlavne
v lete, keď je tu na festivale mládeže
veľmi horúco, až 40 stupňov Celzia
v tieni. Dokonca večer pri adorácii

býva vonku veľmi dusno. Mladí ľudia to vydržia. Ale je potrebné areál
zakryť vhodným materiálom, aby
boli ľudia v lete aj v zime ochránení.
Ja som to už dávno navrhoval a navrhol som to aj Mons. Hoserovi, aby
sa vytvoril pod vonkajším oltárom
priestor pre kaplnku s trvalou poklonou Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
A dolu v krypte okolo kaplnky by
mal byť priestor na spovedanie, kde
by sa ľudia v pokoji a sústredení
mohli pripraviť na sviatosť zmierenia. Máme síce spovednice, ale vonku je veľa hluku, prechádza sa tu
také množstvo pútnikov. Vonkajšie
reproduktory oslabujú koncentráciu
a rozptyľujú tak nielen ľudí čakajúcich na spoveď, ale aj kňazov.
Priestor na obrátenie, priestor na tichú a sústredenú modlitbu by mal
byť výlučne v priestore vonkajšieho
oltára, a to sa dá uskutočniť. Sú na
to príklady z iných svätýň. Myslím,
že Medžugorie je najznámejším
miestom na svete práve pre veľký
počet spovedí, pre sviatosť zmierenia a odpustenie. Preto je nevyhnutné vytvoriť priestor pre ticho, pokoj
a kontempláciu, v ktorom sa môžeme v pokoji a sústredene stretnúť
s milosrdným Pánom. To je najhlbší
a pravý význam Medžugoria.
Páter Tomislav, akú máte predstavu o Medžugorí, čo nám viete
povedať o spiritualite Medžugoria, o zjaveniach Matky Božej
a o vizionároch?
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Ja som už od prvého dňa hovoril ta cirkevných dejín. Čo všetko Mária
a zakaždým to opakujem – Medžu- na miestach svojich zjavení vykonagorie je korešpondenciou a písaním la, to nie je možné zmerať ľudskými
nových dejín Cirkvi. Je zrejmé, že tu mierkami. Napríklad v La Salette,
od začiatku pôsobil Duch Boží.
Lurdoch, vo Fatime, v Medžugorí
Je nemožné, aby
a na iných miestach
vizionári sami od
zjavení. Medžugorie
„Medžugorie
seba prišli na myšbolo hneď od prvého
je novou kapitolou
lienku mariánskych
dňa stredobodom,
v
apoštolských
dejinách
“
zjavení, že by boli
miestom, ktoré spáprehováraní alebo
jalo východnú Eurómanipulovaní. Nie, oni sa stali v ur- pu so západnou. Ja som už ako fačitom úseku ich života stredobodom rár tvrdil, že Medžugorie je presne
udalostí bez toho, aby o niečom ve- na hranici medzi Východom a Západeli, aby si to želali, bez akéhokoľ- dom. Vtedy bola ešte Varšavská
vek prehovárania. Nebolo to dielo zmluva, východný blok, alebo železčloveka, bolo to Božie dielo. Dielo ná opona, ktorá delila Východ od
Panny Márie, ktorá je naplnená Du- Západu. Z Východu sa nedalo cestochom Svätým, ktorá vždy nasleduje vať na Západ, zatiaľ čo turisti a pútsvojho Syna a neustále pracuje pre nici zo Západu mohli bez prekážok
svojho Syna. Mária je najväčšou cestovať do Juhoslávie (samozrejevanjelizátorkou v dejinách Cirkvi. me na základe tvrdej meny a devíz).
Máriin odkaz v Káne Galilejskej platí Tak sa Medžugorie stalo miestom
dodnes: „Urobte všetko, čo vám po- stretnutí, kde obidve polovice pľúc
vie!“ Apoštol Pavol bol vo svojej vtedajšej Európy mohli slobodne dýdobe veľkolepý, tak ako aj veľkí cir- chať. Bolo to stretnutie kultúr, civilikevní predstavitelia, svätý František zácií a rôznych politických systémov.
a iní obnovovatelia a reformátori Ale jedno bolo podstatné: Všetci
Cirkvi, ale Mária je najväčšou evan- hľadali Boha, tí z Východu aj tí zo Zájelizátorkou v Cirkvi. Zoberme do padu.
úvahy nielen jej pôsobenie v Južnej
Amerike, v Mexiku, ale aj v Európe
Poznáte úlohu Mirjany?
za posledných 200 rokov. Mária vyMirjana vyzdvihuje na záver posolkonala skutočne neuveriteľné veci. stiev duchovných pastierov, predoVlastne vykonal ich Boh prostredníc- všetkým kňazov, ktorí sú zodpovedtvom Márie. Tu sa potvrdzuje, čo po- ní za Boží ľud. Myslím si, že jej úlovedala v Magnifikate – že ju budú hou je povzbudzovať kňazov, aby
blahoslaviť všetky pokolenia. To nie boli verní Kristovi a Márii, aby boli
je samochvála, ale skutková podsta- verní svojmu povolaniu.
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Píšete veľa do sociálnych médií. Sú to aktuálne témy, alebo
je to z vašich kníh?
Len pred niekoľkými dňami som
dostal list, či skôr vyjadrenie. Istý
muž, chorvátsky intelektuál, písal
o svojich postrehoch. Píše toto: „Čítam pravidelne Glas mira (medžugorský časopis) a teologické vyjadrenia pátra Tomislava Pervana, ktorý je špičkovým intelektuálom s veľkým porozumením, rozhľadom
a veľkosťou ducha. Snažím sa stále
byť v obraze, čítať, dať sa viesť vyjadreniami teológa, že vždy máme
mať v jednej ruke Bibliu a v druhej
dennú tlač. Človek číta znamenia
doby a vyberá si z toho posolstvá
pre súčasnosť, v ktorej žijeme.“
Myslím, že moje posolstvá nie sú
veľmi abstraktné. Sú veľmi konkrétne a povzbudzujúce. Dá sa povedať,
že sa nezaoberám vonkajšími vplyvmi, ale čítam posolstvá evanjelia
a podobne ako náš Pán Ježiš – čítam znamenia časov, ktorými sa riadi moja myseľ.
Čo môžete povedať o Cirkvi
v Európe?
Sledujem situáciu Cirkvi v Európe
a vo svete už od svojej mladosti.
Tento rok je to už 50 rokov odvtedy,
čo som bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1968 až 1970 som bol v Rakúsku a potom opäť od roku 1972
do roku 1977, keď som si robil doktorát. Sledujem smerovanie v Cirkvi
odvtedy až dodnes a myslím si, že

zaznamenávame stopy úpadku,
zrieďovania a rozkladu v Cirkvi od
Holandska cez Belgicko, Nemecko,
Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko,
Španielsko, a predovšetkým Anglicko. Ide o rozklad viery a morálky
v praxi. Jestvujú mnohé chybné
diagnózy: potrebujeme to a ono,
musíme tú alebo onakú štruktúru
v Cirkvi zmeniť. Ježiš neprišiel predsa preto, aby menil štruktúry, ale
ľudí. Ježiš stanovil diagnózu, ale aj
zvolil vhodnú terapiu a dal nám liečivý prostriedok na záchranu života.
Keď Ježiš prichádza so Slovom, tak
sa obráťte a verte evanjeliu. Zmeňte
sa, naberte nový smer, začnite žiť
nový život. Teda naším poslaním má
byť to, aby sme obnovu Cirkvi nasmerovali rovnako, ako to urobili veľkí svätci v dejinách Cirkvi. V čase
kríz v Cirkvi sme v priebehu dejín
zaznamenali veľkých svätcov. Keď
bol pápež na vrchole svojej moci,
prišiel František a povedal, že Cirkev
má byť chudobná. Rovnako to hlásal aj svätý Dominik. Podarilo sa im
účinne a rázne zreformovať Cirkev.
Ak by Cirkev vtedy – za doby Františka z Assisi – prijala obnovenie a obrátenie, bol by zbytočný Luther so
svojou reformáciu a rozdelením,
ktoré cirkev rozdelili na protestantský sever a katolícky juh. Počas reformácie Luther zrušil veľa vecí. Podobne aj dnešná Cirkev v Nemecku
sa pokúša byť celkom protestantská, pokúša sa vysvätiť ženy, odstrániť celibát kňazov, ako je to u protes-
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tantov. Snaží sa o čo najväčšie možné oslabenie Ríma atď. Myslím si
a som o tom presvedčený, že je to
úplne nesprávna cesta. Tou správnou cestou nie je zmäkčovanie
v Cirkvi, ale správna cesta spočíva
v obnove, ktorú v čase reformácie
uskutočnili svätý Ján z Kríža, svätá
Terézia z Avily a svätý Ignác z Loyoly
v Španielsku a v Cirkvi. Bola to obnova od základu, od koreňov alebo
obnova podľa Nového zákona, aby
sa človek prinavrátil k Bohu, k Ježišovi Kristovi. A nie k niečomu, čo sa
pokúša o nejakú zmenu na základe
sociálnych štruktúr. Myslím, že títo
veľkí španielski reformátori sa pokúšali varovať ich domovinu pred
tým, aby sa nepriklonila k protestantizmu. Ponúkli v tom čase autentickú reformu Cirkvi. A to je uznanie
Ježiša Krista. Presne ako vo štvrtom
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storočí v dobe Atanázia. Nič sa nezlepší, ak sa zruší celibát a ak sa
ženy budú vysväcovať za diakonov
a kňazov, ak sa zrušia farnosti a ak
sa všetko zreformuje. Musíme prejsť
k modelu, ktorý máme v Novom zákone v listoch svätého Pavla.
Ako vznikol reálny materiálny
ateizmus?
Pravý a naozajstný ateizmus v skutočnosti neexistuje. Každý verí niečomu. Dokonca aj v komunizme ľudia verili – nie v Boha, ale v pozemské modly. Mali sme tu doslova
pseudoliturgie, pozemské modly,
ktoré boli „nesmrteľné“, ku ktorých
hrobom sa putovalo. Ak tam napríklad niekto išiel, dostal prácu atď.
Pre komunistov bola viera „ópiom
ľudstva“, ale oni boli prevteleným
„ópiom“, čo ľudí omámilo. Pseudo-

Medžugorie v roku 1983 (archívna snímka)

náboženstvo a pseudoliturgia. Tak
ako aj dnes. Ak človek uspokojí svoje fyzické a telesné potreby, dosiahne blahobyt, moc alebo nadobudne
autoritu, tak sa Boh stáva zbytočný.
Potom sa materiálne veci stanú
modlou, náhradou za Boha. Až keď
sa človek ocitne v ťažkej situácii alebo na konci svojho života, až potom
začne rozmýšľať nad svojím životom. Medžugorie je posolstvo a znamenie, že človek nemôže byť bez
Boha. Človek je tvorom, ktorý je nasmerovaný k Bohu a koniec koncov
nemôže žiť bez Boha. Preto tu máme
praktický ateizmus, ktorý tu bol
a ešte stále je na Západe prítomný,
a ktorý sa k nám zakráda. Na druhej
strane pociťujem u mladých ľudí
v spovednici, že človek bez Boha nemôže žiť, že vyhľadáva Boha, prosí
ho o odpustenie za svoje hriechy, že

sa človek pokúša očistiť od nečistoty hriechu a záťaže, čo sa nakopila,
a ktorú so sebou nosí celé mesiace
a roky. Už v žalme nachádzame tieto
myšlienky: K tebe má prísť každý
človek, keď ho ťaží hriech. A hoci
nad nami víťazia naše neprávosti, ty
nám ich odpúšťaš. (Žalm 65)
Páter Pervan, ďakujem vám za
tento rozhovor a za váš čas, ktorý si pre nás vždy nájdete!
Ďakujem za pozvanie, ktoré vždy
s radosťou prijmem!
Rozhovor pre Modlitbovú
akciu viedol Hrvoje Bulat.
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Ivan Dragičevič 23. júna 2019

PÁPEŽ FRANTIŠEK DOVOLIL
OFICIÁLNE PÚTE DO MEDŽUGORIA
Veľká radosť zavládla v nedeľu 12. mája 2019 v Medžugorí po tom, čo apoštolský osobitný vyslanec pre Medžugorie arcibiskup Henryk Hoser a apoštolský nuncius Bosny a Hercegoviny arcibiskup Luigi Pezzuto na svätej omši
oznámili, že pápež František povolil oficiálne púte do
Medžugoria. Pápež svojím rozhodnutím umožnil diecézam a farnostiam organizovať oficiálne púte do Medžugoria. Doteraz mohli kňazi sprevádzať len
súkromne organizované púte. Svätý Otec sa tak rozhodol na základe „značného prílevu pútnikov do Medžugoria a bohatých plodov milosti, ktoré
z toho vzišli“. Ďalej Svätý Otec v rozhovore pre talianske vydanie Vatican
News poznamenal: „Verím, že Medžugorie je sprevádzané milosťou. To sa
nedá oklamať. Sú ľudia, ktorí sa obrátili.“
Toto rozhodnutie však nemá v súčasnosti žiadny vplyv na potvrdenie zjavení. Ich pravdivosť Cirkev naďalej preveruje. ☐

Po zjavení 23. júna 2019 hovoril vizionár Ivan vo svojej kaplnke veľmi dojímavo o prvých dňoch stretnutí s Matkou Božou. Deň výročia je pre neho
vždy znova citovým zážitkom, keď si spomína na začiatky. Naša redaktorka
Mag. LL.M. Kristína Malinová-Altzingerová tu bola prítomná so svojou dcérou Annou (obrázok vpravo hore).
23. júna 2019 sme navštívili vizionára Ivana Dragičeviča. Mal zjavenie vo
svojej súkromnej kaplnke. Po zjavení s Matkou Božou povedal prítomným
pútnikom niekoľko dojímavých viet:
„Celý dnešný deň ma napĺňa veľká radosť, ale aj starosť, pričom sa pýtam
sám seba, či som sa naozaj riadil po celé tie roky posolstvami Matky Božej.
Urobili sme naozaj počas týchto 38 rokov všetko, k čomu nás Matka Božia
v posolstvách nabádala? Naozaj sme prijali jej posolstvá?
Dnes aj vo všetky tieto dni som myšlienkami pri všetkých tých 38 rokoch.
Predovšetkým som myslel na to, ako sa to všetko začalo. Aj počas dnešného zjavenia mi Matka Božia pripomenula túto dobu. Prvý deň, druhý...
Stretnutie s Pannou Máriou sa dá len ťažko opísať slovami. Zvlášť zjavenia
24. júna a 25. júna sú mimoriadnym a úchvatným stretnutím s Matkou Božou.
Dnes sa Matka Božia zjavila veľmi šťastná a naplnená radosťou. Pozdravila nás: ,Pochválený buď Ježiš Kristus, moje milé deti‘. Modlila sa za prítomných kňazov. Potom sa modlila za všetkých prítomných a chorých. Potom sa
istý čas modlila za kňazské povolania. Nakoniec nás požehnala svojím materinským požehnaním.“ ☐
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Rozhovor s vizionárkou
Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

„Božia Matka nám prináša nebo“
Deň pred výročím začatia zjavení nás vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová prijala vo svojom dome a rada poskytla rozhovor pre našich čitateľov. Marija bola v tento deň veľmi šťastná,
rozprávala nám o milostiach, ktoré ako vizionárka počas týchto
38 rokov mohla zažiť. Samozrejme mala, tak ako každý z nás, aj
ťažké momenty v živote, ale s pomocou Panny Márie ich vedela
zvládnuť.
Marija, nachádzame sa v tvojom dome, kde sa pripravuješ na
príchod Panny Márie. Dnes je
24. júna 2019, predvečer 38. výročia začiatku zjavení. Ako vidíš
tieto roky milosti ako vizionárka?

Tých 38 rokov bolo pre mňa časom
milosrdenstva. Bolo pre mňa veľkým darom zažiť toto všetko ako vizionárka. Ale vyskytli sa aj okamihy
skúšok a pokušení. Boli sme osobitne vyzvaní žiť podľa posolstiev Matky Božej a nasledovať ju. Snažili

sme sa byť súčasťou plánu Panny
Márie. Čo od nás od začiatku požadovala? Bola to svätosť, to znamená, aby sme každodenne vnášali
prax pokoja do nášho bežného života. Pokoja, ktorý prichádza iba od
Boha. K tomuto pokoju však vieme
dôjsť iba každodennou modlitbou.
Tak nás Božia Matka neustále nabádala k modlitbe.
Neskôr nás vyzvala aj k tomu, aby
sme čoraz väčšmi žili naše stretnutia s Bohom v pravde. To sa deje cez
spoveď a svätú omšu. Prijatie Ježiša
Krista sa osobitným spôsobom
zvnútorňuje pri adorácii.
Marija, pamätáš si ešte, či jedno z prvých posolstiev, ktoré
nám Matka Božia tu v Medžugorí
odovzdala, znelo: „Boh jestvuje.“?
Rok 1981, keď sa zjavenia začali,
bol ešte v dobách komunizmu. Cieľom tejto ideológie bolo zničiť všetko
božské. A tak sa komunisti v tom
čase snažili zničiť všetko pozitívne,
čo sa vzťahovalo na udalosti okolo
zjavení, ktoré ľudia chápali ako dôkazy Božej existencie. My ľudia sme
vždy videli dve oddelené sféry –
nebo a zem. Vďaka zjaveniam, vďaka Panne Márii, ktorá spája nebo so
zemou, sa tento obraz v mnohých
ľuďoch poopravil.
Musím úprimne priznať, že som
vtedy každé ráno, keď som sa obliekala, myslela na to, že toto je môj
posledný deň, posledný deň môjho

života – lebo som nevedela, či sa
ešte dožijem večera. Všetky tie
skúsenosti a strach pred úradmi
v nás určite iba upevnili vieru a posilnili náš vzťah k Matke Božej
a k Bohu.
Som si istá, že nám Panna Mária
dala silu na toto všetko. Dala nám
silu rozširovať posolstvá a darovala
nám lásku, aby sme sa modlili za
tých, ktorí nás prenasledujú a objímali ich. To bol samozrejme dar, ktorý nám bol na začiatku daný pre nás
samých, ale v konečnom dôsledku
pre každého, kto chce kráčať cestou
s Máriou. Posolstvo ísť po ceste svätosti je určite jedno zo základných
posolstiev, ktoré si Matka Božia od
nás praje.
Najprv sme si chceli posolstvá nechať iba pre seba a pre farnosť. Už
na začiatku predsa len chodilo veľmi veľa ľudí a my sme si mysleli, že
tie posolstvá sú len pre nás. Neskôr
Panna Mária začala dávať posolstvá
každý štvrtok pre celú farnosť, všetkým ľuďom vo farnosti. Potom sme
ich cez farnosť mali sprostredkovať
ďalej.
Matka Božia ako prvé chcela naše
obrátenie, aby sme mohli odovzdávať posolstvá ľuďom vo svete. Dnes
od nás chce, aby sme všetko, čo prichádza zhora, z neba, do seba nasali ako huba, a tak aby sme neveriacich mohli viesť k pravej viere.
Snažíme sa posolstvá žiť denne, aby
sme zasiahli ešte viac ľudí.
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Čo chce Matka Božia od nás?
Chce, aby sme jej príchod prijali
ako dar, aby sme boli hrdí na to, že
sme kresťania, aby sme boli hrdí, že
Boh existuje.
Ako si spomínaš na pátra Slavka?
Pátra Slavka som sa pýtala, či chce
byť mojím spovedníkom. Súhlasil,
samozrejme, a takto vznikol výnimočný vzťah. Pomohol mi čoraz viac
vnímať bohatstvo našej viery, našich sviatostí a Cirkvi.
Cirkev, to sú ľudia a možnosť vnímať skutočnú Božiu veľkosť. Cirkev
nie je nejaký golfový klub alebo hnutie. Cirkev je viera a sviatosť viery je
viac ako všetko iné. V najsvätejšej
sviatosti Eucharistie prijímame Ježiša Krista – Matka Božia nás na to
v posolstvách opakovane upozorňovala. Od začiatku nás z Vrchu zjavení posielala do kostola. Povedala
nám, aby sme sa vtedajšieho farára
pátra Zovka opýtali, či sa môžeme
v kostole začať modliť ruženec. Panna Mária nám tiež povedala, aby
sme sa opýtali, či môžeme mať zjavenia v kostole, aby sa potom slávila
omša a po nej sa mohla modliť modlitba uzdravenia pre všetkých, čo
prídu do kostola – za uzdravenie na
tele a na duši. Stále opakujem, že
večerný program v Medžugorí takto
chcela Matka Božia a je to veľké
znamenie milosrdenstva.
Panna Mária v posledných poMarija Pavlovičová-Lunettiová 25. júna 2007

solstvách často hovorila o tom,
aby sme sa osobitne modlili za
kňazov.
Áno, v poslednej dobe nás Matka
Božia veľmi často vyzýva modliť sa
za kňazov. Veď ako nás chce diabol
zasiahnuť? Tým, že sa snaží zničiť
kňazov a naše rodiny, potom nad
nami môže vládnuť. Ale dennou
modlitbou a pôstom môžeme odvrátiť tieto jeho útoky.
Marija, môžeš nám porozprávať, ako vidíš Matku Božiu?
Keď nám niekto ukáže nejaký obrázok, tak vždy povieme, tento alebo iný obraz Panny Márie je pekný.
Ale žiaden obraz nedokáže vyjadriť
krásu Matky Božej, ako ju vidíme my
vizionári. Zakaždým, keď ju počas
zjavení vidíme, môžeme ju cítiť, počujeme a vnímame ju. Panna Mária
nikdy nechodí sama, vždy so sebou
nesie kus neba. Ona nie je z tohto
sveta, je z neba. Nosí korunu s dvanástimi hviezdami a sivé šaty. Na
veľké sviatky majú tieto šaty zlaté
nite a vyzerajú ešte krajšie a bohatšie. Nosí biely závoj. Matka Božia sa
počas zjavení nikdy nedotýka zeme.
Vždy príde na oblaku. Niekedy príde
s anjelmi, inokedy sama. Panna Mária je niekedy počas zjavení smutná,
inokedy veselá, niekedy je vážna,
inokedy zamyslená. Každý výraz jej
tváre je pre mňa nejaké posolstvo.
Matka Božia nám hovorí: „Boh mi
dovolil byť s vami.“ Teda ona je spojením medzi nami a Bohom. Chce

nás priviesť bližšie k nemu. Vie, čo
od nás Boh chce. Svojou nekonečnou láskou nám to Mária chce odovzdať. Hovorí nám, že náš život je
krátky a pominuteľný a ona nás
chce pripraviť pre večný život, lebo
my máme pracovať pre večný život.
Matka Božia prichádza ako
Kráľovná pokoja. Hovorí nám, že
keď v sebe máme pokoj, máme
všetko. Je veľa nepokoja nielen
vo svete, ale aj v našich srdciach. Čo by si odporúčala našim čitateľom, ako majú dosiahnuť vnútorný pokoj?
Modlitbou a pôstom vieme dokonca zastaviť vojny, tak nám povedala
Panna Mária. To platí aj pre nás. Pozýva nás, aby sme sa modlili a postili za naše rodiny a farnosti.
Často sa stáva, že vo farnostiach
jeden druhému trochu závidí, kto je
lepší. Ale ja si myslím, že veľkosť človeka sa meria podľa toho, koľko kľačí, a jeho svätosť zasa podľa toho,
koľko sa modlí.
Marija, čo chceš na záver ešte
odovzdať ako odkaz našim čitateľom?
Mali by ste hľadať Matku Božiu
a zamilovať sa do nej. Ona vás privedie k Ježišovi. To isté si od začiatku
priala od nás a to aj robila.
Rozhovor viedla
pre Modlitbovú akciu
Mag. Kristina Malinová-Altzingerová
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Rozhovor s vizionárom
Jakovom Čolom

Videl som
nebo
Vizionár Jakov Čolo mal desať rokov, keď sa 25. júna 1981 začali jeho prvé videnia. Mal pravidelné denné zjavenia Matky Božej až do 12. septembra 1998, keď mu Panna Mária zverila
desiate tajomstvo. Jakov sa už niekoľko rokov angažuje za najchudobnejších v spoločnosti a vedie humanitárne združenie
„Marijine ruke – Máriine ruky.“
Jakov, môžeš nám o sebe povedať pár slov? Koľko máš dnes
rokov, koľko máš detí a v akom
veku si bol, keď sa začali prvé
zjavenia?
V marci som oslávil 48 rokov. Mám
prekrásnu rodinu, som otcom troch
už dospelých detí. Keď som zažil
prvé zjavenia, mal som 10 rokov.
Som teda najmladším vizionárom.
Môžeš nám opísať, aké to bolo,
keď sa ti po prvýkrát zjavila Božia Matka? Ako sa to všetko začalo?
V prvý deň, keď sa začali zjavenia,
som pri tom nebol. Marija a ja sme
ich zažili až na druhý deň. V ten deň
som stál pred domom vizionárky
Marije, keď vtom pribehla Vicka
a začala rozprávať, že deň predtým
videli na Vrchu zjavení paniu. Mali
však strach a utiekli preč. Ďalej

povedala, že dnes pôjdu opäť na
horu, aby sa presvedčili, či Matka
Božia príde aj v tento deň. My sme
Vicku len tak medzi rečou poprosili
– avšak nič nie je len tak –, aby
v prípade, že by sa Matka Božia opäť
zjavila, prišla zavolať aj nás.
Po nejakom čase sa Vicka vrátila
a povedala, že Panna Mária sa na
hore opäť ukázala. Vtedy sme išli po
prvýkrát spolu s Vickou a aj my sme
zbadali Božiu Matku. Vyšli sme vtedy až na samý vrchol hory a zažili
sme spolu s Marijou naše prvé videnie.
Ako tá Pani vyzerala?
Pre mňa tým najkrajším pocitom
pri mojom prvom stretnutí s Bohorodičkou bola práve láska, ktorú som
pocítil v srdci. Boli to oči Matky Božej. Keď som pocítil v jej očiach tú
veľkú lásku ku mne, cítil som sa
Vizionár Jakov a Hrvoje Bulat po rozhovore

opäť ako dieťa svojej matky. Bol to
neopísateľný pocit šťastia a pokoja,
aký som doposiaľ vo svojom živote
nikdy nezažil.
Vtedy som bol ešte dieťaťom a nechápal som celkom, čo sa deje.
V hlave mi však utkvel obraz očí
Matky Božej, z ktorých vyžarovala
materinská láska. Vtedy bol teda
rozhodujúcim okamihom moment,
keď som pocítil, že ona je mojou
matkou, a ja som si ju ako matku zamiloval.
Videli ste okrem Matky Božej
aj niečo iné, napríklad anjelov?
Ukázala vám Panna Mária Ježiša?
Áno, každý rok na Vianoce prichádza s malým Ježiškom v náručí. Vyskytli sa však aj zjavenia, počas kto-

rých Matka Božia prichádzala spolu
s anjelmi.
Jakov, každý z vizionárov má
svoju misiu. Aká je tvoje poslanie?
Vicka a ja sa modlíme za chorých,
hoci vždy keď sa spomínajú takéto
modlitby, ľudia majú na mysli najmä
telesné uzdravenie. My sa však
modlíme najmä za uzdravenie srdca. Je totiž dôležité vedieť prijať kríž,
ktorý nám posiela Boh, a porozumieť tomu, prečo ten kríž nesieme.
Najprv treba uzdraviť svoje srdce
a získať silnú vieru. Vždy, keď som
sa Panny Márie pýtal na chorých, čo
majú robiť, aby vyzdraveli, odpovedala, že majú silno veriť a modliť
sa.
Ukázala Panna Mária tebe či
Vicke raj alebo nebo?
Nikdy nehovorím o pekle či očistci, vždy spomínam len nebo,
pretože verím, že Matka Božia
sem prichádza preto, aby
nám ukázala cestu práve
tam. Nebo som videl ako
nekonečný priestor naplnený neopísateľným jasom,
aký som nikdy na zemi nezažil. Videli sme veľa ľudí,
ale to najdôležitejšie, čo som
na tomto mieste zažil, bol
neopísateľný pokoj, veľká
radosť a láska. Ten pokoj,
ktorý sa zračil na tvárach
ľudí, a ktorý mi odovzdávali. Vtedy som potreboval veľa času, aby som
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pochopil, čo tento raj vlastne znamená. Myslím si, že raj nie je to, čo
vidíme očami, ale raj je v našich srdciach. Verím, že každý z nás môže vo
svojom srdci zažívať raj už tu na
zemi. Keď máme Boha vo svojom
srdci na prvom mieste a žijeme
s ním, prežívame raj už tu na zemi.
Môžeme teda povedať, že prežívanie raja je pevne späté s pocitmi, akými sú pokoj, láska...?
Áno, samozrejme!
Mávaš ešte zjavenia? Kedy?
Áno, raz za rok, počas Vianoc.
Čo bolo posolstvom posledného zjavenia?
Posolstvá si môžete zobrať so sebou, sú aj v písomnej forme. Matka
Božia nás vo svojich zjaveniach vždy
vyzýva k tomu, aby sme sa obrátili.
Vyzýva nás k viere, aby sme sa priblížili k Ježišovi, otvorili mu svoje
srdcia a umožnili v nich jeho narodenie. To je posolstvo, ktorým sa
nám prihovára každý rok počas Vianoc.
Ako vnímaš vyslanie Mons. Hosera do Medžugoria ako osobitného vyslanca? Aký prínos to
bude znamenať pre Medžugorie?
Nebudem sa k tomu vyjadrovať.
Myslím si, že Medžugorie je Boží
plán a Boh to tak chcel. Preto by
sme mali všetko, čo sa stane, prenechať Bohu, vložiť do jeho rúk, aby
ON všetko riadil.
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Jakov, veľmi skoro si stratil
svoju pozemskú matku. Ako ti
Panna Mária pomohla, keď ti
tvoja matka najviac chýbala?
Mal som len 12 rokov, keď som
ostal bez mamy. Boli to veľmi ťažké
chvíle. Neverte tomu, že my vizionári
sme uchránení od krížov, utrpení
a iných bolestí. Žijeme tak ako všetci ostatní ľudia, trpíme rovnako,
a keď človek stratí svoju matku v takom mladom veku, je to veľmi, veľmi ťažké. To, čo mi dodávalo najviac
sily, bola modlitba, moja viera, svätá
omša. Bol to Ježiš. To najkrajšie, čo
som počas všetkých zjavení mohol
zažiť, bolo, že som prostredníctvom
Božej Matky stretol Ježiša Krista.
Veľkou mierou sa angažuješ
svojou humanitárnou činnosťou
v združení „Máriine ruky“. Ako
vzniklo toto združenie a čím
presne sa zaoberá?
Ako organizácia pôsobíme štyri
roky. Ja tu pôsobím už šesť rokov,
predtým sa združenie volalo „Úrad
pre ľudí v núdzi“. Pomáhame našim
bratom a sestrám v núdzi a v problémoch, ktoré majú. Pomáhame ľuďom s jedlom, liekmi, oblečením
a nábytkom, teda všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.
Počul som, že pomáhate aj po
fyzickej stránke. Je to naozaj
tak?
Áno, pomáhame, ak nás niekto potrebuje, a to aj pri upratovaní, opravách v dome atď. Veľkú zásluhu na
tom majú naši dobrovoľníci, bez

nich by to nebolo možné. Teraz pôsobí asi 50 dobrovoľníkov. Sú to
mladí ľudia z Medžugoria a okolitých miest, ktorí sa skutočne obetujú a dávajú do toho všetko. A to je to,
čo nás napĺňa. Hoci na začiatku
sme si možno mysleli, že si pomôžeme sami, opak je pravdou. Títo ľudia
pomáhajú v duchovnom raste iným
ľuďom, menia ich pohľad na život,
na to, ako málo Bohu ďakujú za to,
čo majú. Sme skrátka zvyknutí na
to, že máme všetko. Ako často však
Bohu ďakujeme aj za bežné veci?
Ako vznikla myšlienka združenia? Stalo sa tak na odporúčanie Panny Márie, alebo to bol
tvoj nápad?
Bol to môj nápad, Matka Božia mi

to nepovedala. Celý život som mal
v sebe ten pocit, že by som mohol
dávať viacej. Po ťažkom období, keď
na mňa Boh zoslal kríž, ktorý však
na niečo slúžil, prišlo vzkriesenie.
Po tomto vzkriesení mi bolo jasné,
že musím niečo urobiť. Išiel som za
farárom pátrom Marinkom Šakotom
a povedal som mu, že by som chcel
spolupracovať vo farnosti. Páter Marinko ma požiadal, aby som pár dní
počkal. Mal som svoje predstavy
o tom, čo chcem robiť, ale páter Marinko mi navrhol, aby som viedol
tento úrad. A ja sa teším, že tu môžem byť a pomáhať, pretože ide
o vieru. Viera nepozostáva len z rečí
o tom, že je človek kresťanom. Viera, to sú predovšetkým činy, ktoré
robia z človeka kresťana.

10. jún 2006: Mirjana, páter H. Madinger a Jakov vo Viedni
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Čiže modlitba a práca! Do akej
miery ťa podporujú kňazi pri tvojej práci?
Páter Marinko Šakota je vždy pri
nás a bez jeho účasti by sme nemohli pôsobiť. Náš úrad sa nachádza vo farskom dvore a páter Marinko je tu pre mňa či dobrovoľníkov
vždy, keď treba.
Čo nám môžeš porozprávať
o pátrovi Slavkovi Barbaričovi?
Aký bol tvoj vzťah k nemu?
Bol som síce vtedy ešte malý, no
páter Slavko bol pre mňa človekom,
na ktorého som sa mohol vždy obrátiť, s ktorým som mohol kedykoľvek
hovoriť a ktorý mal v zásobe vždy
pár hrejivých slov. Viedol som s ním
intenzívny rozhovor v čase, keď som
stratil mamu. Spomínam si, že tu
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pre mňa vždy bol, pomáhal mi svojimi radami, rozhovormi a pri svätej
spovedi. Páter Slavko bol skutočne
vynikajúci duchovný. Môžem povedať, že som v ňom videl svätca.

šom združení nerobíme žiadne rozdiely. Je jedno, či niekto je alebo nie
je katolíkom. Musíme pomôcť každému, kto trpí núdzou, a to nezávisle od jeho vierovyznania.

Pracuje sa v združení každý
deň?
Pracujeme denne, okrem nedieľ,
od ôsmej do štrnástej hodiny. Zabudol som spomenúť, že máme v starostlivosti asi 500 rodín. 100 tu
v Medžugorí, 100 v okolitých mestách. Včera odchádzal veľký nákladiak aj do mesta Bugojno v Bosne,
organizujeme pomoc aj pre Bosnu,
pre Sarajevo.

Kto pomáha vám,
Jakov, čo by si chcel
„
Keď
máme
Boha
vo
aby ste mohli pôodkázať našim čitasobiť ako združe- svojom srdci na prvom teľom? Čo by si im
nie? Kto vás pod- mieste, ... prežívame raj odkázal ako vizioporuje, aby ste
nár? Čo si myslíš, že
už tu na zemi.“
dokázali pomáhať
chce Matka Božia
iným?
povedať ľuďom proVždy sa modlíme za Božiu prozre- stredníctvom tvojej osoby?
teľnosť. Najväčšou oporou pre nás
Matka Božia prichádza do Medžusú pútnici, ktorí prichádzajú sem do goria už roky. Je to veľký dar nielen
Medžugoria. Pomáhajú nám aj far- pre Medžugorie, ale aj pre celý svet.
níci, pokiaľ je to v ich silách, a stále Niekedy si neuvedomujeme, koľko
je tu aj páter Marinko, ktorý nás vo nám toho Boh dáva. Pýtajme sa preveľkej miere podporuje.
to, do akej miery sme splnili prosby
našej Božej Matky: Pomyslime si len
Rozprával som sa s pátrom Ma- na posolstvo Panny Márie, v ktorom
rinkom. Povedal mi, že združe- hovorí: „Milé deti, keby ste vedeli,
nie je veľmi nápomocné a má ako veľmi vás milujem, plakali by
dobré pôsobenie.
ste od radosti.“ Položme si otázku,
Ak mám byť úprimný, neveril som, či naozaj vnímame a prijímame Matže sa tak rýchlo rozrastieme. Na za- ku Božiu ako našu matku a či sme
čiatku sme pôsobili len na fare, ale naozaj začali robiť to, k čomu nás
Boh to zariadil tak, že sme sa rozší- celé tie roky pozýva.
rili ďalej a môžeme pôsobiť vo viacerých smeroch. Bohu vďaka!
Jakov, veľká vďaka, že sme
s tebou mohli viesť tento rozhoAký je tvoj život ako vizionára? vor. Ďakujeme ti, že si si pre nás
Je ťažké pre teba žiť s týmto ve- vždy našiel čas.
domím?
Ja ďakujem za pozvanie, rád sa
Uvedomujem si dar, ktorý mi Boh s vami stretnem aj nabudúce.
dal, ale v bežnom živote nie som žiaden svätec. Mám svoje chyby ako
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
každý iný človek. Niekedy je to ťažviedol Hrvoje Bulat

Takže nielen pre Medžugorie?
Nielen pre Medžugorie, ale aj pre
Bosnu. A čo je veľmi dôležité, v na-

ké, najmä vo chvíľach, keď vás vyhľadávajú rady pútnikov, aby ste
zodpovedali ich otázky. Vtedy všetko
prenechávam Bohu a viem, že Pán
mi pomôže.

Malý Francesco z Talianska ľúbi Matku Božiu
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38. výročie
Pred 38 rokmi dňa 24. júna 1981 sa
Matka Božia zjavila vizionárom po
prvýkrát. Vtedy však dostali strach
a utiekli. Až o deň neskôr, keď sa na
miesto vrátili, mohli sa rozprávať
s Kráľovnou pokoja. Nik z nich nemohol vtedy tušiť, že zjavenia budú
pretrvávať až do dnešných dní. Nespočetné davy ľudí od toho dňa putovali do Medžugoria a pre mnohých
sa od základu zmenil ich život. Už od
prvého dňa ľudia nepretržite dostávajú veľké množstvo milostí. Láskyplné posolstvá, ktoré nám Mária,
Božia Matka, zveruje vždy 25. deň
v mesiaci, sú ako milostné listy. Listy, ktoré sú síce ľahko zrozumiteľné,
ťažšie však už uplatniteľné v našom
živote. „Pokoj musí zavládnuť medzi
Bohom a človekom a medzi ľuďmi
navzájom“, boli slová z prvých posolstiev. Okrem toho povedala Matka Božia počas prvých dní aj tieto
slová: „Prišla som, aby som vám povedala, že Boh jestvuje.“ V tom čase
malo toto posolstvo zvlášť veľký význam, keďže v krajine práve panoval
komunizmus, v ktorého ideológii nebolo miesto pre Boha.
Existencia Boha je však i v dnešných
časoch stále živou témou. Možno pozorovať, že dnešná ideológia je veľmi
zameraná na človeka. Človek je tým,
čo robí, aký výkon podáva. Človek je
tým, čím chce byť. Boh, ktorý má plán

pre každého z nás, je v dnešnom svete nežiaduci a Matka Božia je vnímaná ako nepriateľský obraz ženstva.
Tá žena, ktorá sa úplne odovzdala
Bohu, ktorá Bohu povedala svoje
ÁNO. A aké neuveriteľné veci potom
Boh spôsobil v jej živote! Porodila mu
Syna a dnes chce všetkých ľudí priviesť na cestu k nemu, k Ježišovi.
Aj dnes nás, svoje milované deti, volá
k tomu, aby sme svoj krátky život
odovzdali Bohu, aby sme ho hľadali
a modlili sa k nemu.
Milióny ľudí potom, ako sa začali zjavenia, toto aj konali. Odpovedali na
volanie matky, cítili jej bezhraničnú
lásku a zistili tiež, že keď Matke Božej dôverujú a žijú podľa jej posolstiev, zmení sa aj ich vnútro, ich srdce zmäkne a oni dosiahnu pravý,
vnútorný pokoj. Ten pokoj, ktorý pochádza len od Boha. Už 38 rokov
nás Matka Božia pozýva, aby sme
sa navrátili k Bohu, k svätej spovedi,
k čítaniu Biblie a k účasti na svätej
omši.
Aj tohto roku prišlo desaťtisíc pútnikov z celého sveta, aby Bohorodičke
poďakovali za všetky milosti. Pri príležitosti výročia pricestovalo vyše
500 kňazov, aby pocítili jej blízkosť.
Dobre totiž vedia: kde je Matka, tam
je aj jej Syn Ježiš Kristus a tam je aj
Boh. ☐
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Ročné zjavenie
Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová mala svoje
pravidelné každoročné zjavenie Matky Božej 25.
júna 2019.
Pri jej poslednom dennom zjavení 7. mája 1985 jej
Matka Božia zverila desiate a posledné tajomstvo.
Povedala, že počas celého jej života sa jej bude zjavovať raz do roka, a to na výročie zjavení. To sa stalo
aj v tomto roku.
Zjavenie trvalo štyri minúty. Ivanka mala zjavenie vo svojom rodinnom dome.
Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení Ivanka povedala:
„Matka Božia dala toto posolstvo:
„Milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa!‘“
Matka Božia bola naradovaná a všetkých nás požehnala svojím materinským požehnaním.

MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

júl 2016
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

ROZHOVORY 2

MEDJUGORJE –
ROZHOVORY 2
Pre našich čitateľov je už k dispozícii 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 čí
číslo však
budeme posielať z ekonomických príčin len na
š
objednávku. Môžete si požiadať o zaslanie prostredníctvom objednávkového lístka, telefonicky na čísle +421-905254742, alebo cez našu internetovú stránku
www.marianskecentrum.sk

Posolstvo Matky Božej z 2. júla 2019 Mirjane

„Drahé deti, z vôle milosrdného Otca som vám dávala a ešte budem
dávať viditeľné znaky mojej materinskej prítomnosti. Deti moje, to
je materinská túžba po uzdravení duší. To je túžba, aby každé moje
dieťa malo pravú vieru, aby zakúsilo zázračnú skúsenosť čerpajúc
z prameňa Slova môjho Syna – Slova života. Deti moje, svetlo viery
priniesol na svet môj Syn svojou láskou a obetou a ukázal vám cestu
viery. Pretože, deti moje, viera povyšuje bolesť a utrpenie. Pravá viera
robí modlitbu citlivejšou, koná skutky milosrdenstva – jeden rozhovor,
jeden milodar. Tie moje deti, ktoré majú vieru – pravú vieru – sú
napriek všetkému šťastné, pretože žijú začiatok nebeského šťastia
na zemi. Preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás, aby ste
dali príklad pravej viery, aby ste prinášali svetlo tam, kde je tma, aby
ste žili v prítomnosti môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím,
nemôžete kráčať cestou viery a nasledovať môjho Syna bez vašich
pastierov. Modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás. Nech sú vaše
modlitby vždy s nimi. Ďakujem vám.“
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Vy všetci ste pozvaní modliť sa!
S radosťou sme prijali správu, že aj na Slovensku začalo svoje pôsobenie
Rádio Mária. Jestvuje celý rad médií, ktoré šíria iba zábavu, nemajú žiadnu
hĺbku a nechajú sa unášať na plytkých vlnách, len aby niečím zaujali svojich
poslucháčov. Rádio Mária je iné. Ponúka overené prostriedky pre duchovný
rozvoj, ktoré odporúča aj naša Matka v Medžugorí. Jej pozvanie k modlitbe
a smerovanie k jej Synovi pomáha sprostredkovať aj Rádio Mária. Navštívili
sme redakciu rádia a požiadali sme, aby sa prihovorilo aj našim čitateľom.
Otec Martin Jarábek nám napísal tento list:
Milí priatelia, ctitelia Panny Márie!
Je to už takmer rok, čo začalo svoje
vysielanie na Slovensku internetové
Rádio Mária. Myšlienka založiť rádio,
ktoré by bolo Máriino, vznikla
v Medžugorí, kde bol pred 33 rokmi
rehoľný kňaz páter Lívio. Pár dní po
ňom navštívili toto pútnické miesto
jeho farníci a tiež prijali od Panny Márie pozvanie, aby sa zapojili do jej diela a založili rádio s menom Panny Márie. Preto aj v logu Rádia Mária nájdeme vyobrazenie Panny Márie tak, ako
ju zobrazujú v Medžugorí. Do troch
rokov sa toto rádio z malého farského
rádia rozšírilo do celého Talianska
a aj do mnohých iných častí sveta.
Dnes je už vo svete 83 rádií patriacich
do rodiny Rádia Mária.
Rádio Mária Slovensko je súčasťou
Svetovej rodiny Rádia Mária. Vysiela
na každom obývanom kontinente,

Panna Mária roznecuje túžbu v srdciach veriacich, aby v každej krajine
mohli počuť jej hlas vo svojom materinskom jazyku. Vďaka poslucháčom
Rádií Mária vo svete začalo sa 4. 10.
2018 vysielanie aj na Slovensku.
Je pre mňa veľkou cťou pracovať v rádiu, ktoré sa s vami modlí, prežíva vaše
radosti aj starosti, približuje a prehlbuje poznanie učenia Cirkvi, napomáha
život s Božím slovom, sprostredkuje
svedectvá obrátenia a zároveň napomáha aj osobný rozvoj osobnosti poslucháčov. Našu pozornosť zameriavame na všetky vekové skupiny a všetkých ľudí dobrej vôle. Zahŕňa nielen
tých, ktorí sú blízko Cirkvi, ale aj tých,
ktorí sú od nej vzdialení.
Vysielací program má tri hlavné piliere: modlitba, katechéza a osobný rozvoj. Počas celého dňa sa spoločne
modlíme celý svätý ruženec so všetkými tajomstvami, slávime svätú omšu,

liturgiu hodín. Nielen formou prednášok, ale aj diskusiami a otázkami poslucháčov hlbšie preberáme náuku
Cirkvi. Nie sme odtrhnutí od reálneho
života, a preto súčasťou programu je
aj sociálna a kultúrna podpora, zdravá zábava a vysielanie živých svätých
omší z rôznych farností z celého Slovenska. V našom rádiu nenájdete reklamu ani politické spravodajstvo, relácie pripravujú dobrovoľníci a celý
chod rádia je podporovaný iba Božou
prozreteľnosťou cez milodary jednotlivých poslucháčov. Na to, aby sme
mohli spĺňať našu misijnú činnosť, potrebujeme predovšetkým vaše modlitby, zapojenie sa do živého vysielania,
dobrovoľnícku službu a finančnú podporu. Rádio Mária je tu pre vás a môže
vysielať len vďaka vám.
otec Martin Jarábek,
programový riaditeľ

o. Martin Jarábek

Rádio Mária Slovensko, rádio, ktoré sa s vami modlí, môžete počúvať:
• na internetovej stránke www.radiomaria.sk
• na FACEBOOKU www.facebook.com/radiomaria.sk
• cez mobilné aplikácie: Rádio Mária Slovensko
Pridajte sa k nám 12. októbra 2019, keď sa bude konať ďakovná púť Rádia Mária Slovensko v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, svoje úmysly môžete povedať priamo v živom vysielaní.
Napíšte nám alebo zavolajte, ak máte záujem o modlitbu na úmysel, zasielanie bezplatného programu, technickú pomoc pri prijímaní Rádia Mária Slovensko.
Kontakt na nás:

e-mail: info.slo@radiomaria.org, telefón: 0917 186 155
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Odpustenie prináša vnútorný pokoj
Myšlienky Dr. Maximiliána Domeja
k posolstvu Matky Božej z 2. júna 2019

„Drahé deti!
Len čisté a otvorené srdce vám pomôže naozaj spoznať môjho
Syna a aby všetci tí, ktorí nepoznajú jeho lásku, spoznali ju prostredníctvom vás. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je silnejšia
než smrť, pretože pravá láska zvíťazila nad smrťou a učinila, že
smrť neexistuje. Deti moje, odpustenie je vznešená podoba lásky. Vy, ako apoštoli mojej lásky, sa musíte modliť, aby ste boli
duchovne silní a dokázali pochopiť aj odpustiť. Vy, apoštoli mojej
lásky, porozumením a odpustením dávate príklad lásky a milosrdenstva. Môcť pochopiť a odpustiť je dar, za ktorý sa treba modliť a chrániť si ho. Odpúšťaním svedčíte, že viete milovať. Len sa
pozrite, deti moje, akou veľkou láskou, porozumením, odpustením a spravodlivosťou vás miluje nebeský Otec. Ako vám dáva
mňa – matku vašich sŕdc. A hľa, tu som medzi vami, aby som
vás žehnala svojím materinským požehnaním, aby som vás pozývala k modlitbe, pôstu a hovorila vám, aby ste verili, mali nádej,
odpúšťali, modlili sa za svojich duchovných pastierov a nadovšetko, aby ste bezhranične milovali. Deti moje, nasledujte ma.
Moja cesta je cestou pokoja a lásky. Je to cesta môjho Syna. Je
to cesta, ktorá vedie k víťazstvu môjho srdca. Ďakujem vám.“

2. júna 2019 nám vizionárka Mirjana Dragičevičová-Soldová v Medžugorí opäť priniesla veľmi dojímavú
správu. Matka Božia sa k nám nežne obracia, znova nás materinsky
oslovuje a pozýva nás, aby sme

otvorili svoje srdcia. „Len čisté
a otvorené srdce vám pomôže naozaj spoznať môjho Syna.“ Kto z nás
by naozaj nechcel poznať jej Syna
Ježiša Krista, Spasiteľa sveta? Vďaka Božej skúsenosti toľko veľkých

svätcov zažilo nekonečnú dimenziu
Ježiša Krista a z tohto pozdvihnutého vedomia v živote vykonalo veľké
veci! Bolo to skutočné stretnutie
s Ježišom Kristom – ako prežívané
Turíce, keď horiaci Duch prežiaril
temnotu duše, lebo práve prostrediu týchto veľkých svätcov nezostal
skrytý. Boli naplnení božskou láskou
k Ježišovi Kristovi a táto pravá láska
v sebe nesie najväčšiu moc, akú si
len tu na tejto zemi dokážeme predstaviť.
Ona je večná a nepominuteľná.
Táto láska nepozná smrť. Tou pravou láskou je čistý život, zasadený
do vedomia Božieho objatia. Láska
je najväčšou silou vesmíru.
Matka Božia nám v tomto posolstve hovorí: „Deti moje, odpustenie
je vznešená podoba lásky.“
Každý z nás vie, aké ťažké je odpustiť v každodennom živote. Keď
nám naši ľudskí spolupútnici, priatelia alebo partneri ublížia, urazia
nás alebo nás sklamú, okamžite
máme množstvo argumentov, prečo
neodpustiť.
Nie je však moc odpustenia kľúčom na vyriešenie mnohých otázok
týkajúcich sa medziľudských vzťahov? Keby ste znovu objavili veľkú

cnosť odpustenia, bolo by na svete
potrebných len veľmi málo sudcov.
Odpustenie nie je slabosť! Nie, odpustenie nás oslobodzuje od mnohých negatívnych myšlienok. Po odpustení získavame vnútorný pokoj
a mier.
Panna Mária však pri odpustení
poukazuje aj na význam každodennej modlitby. Sotva dokážeme odpustiť, ak sa nemodlíme a v modlitbe neuznáme okolnosti urážok
a domnelých krívd. Keď sa to negatívne, čo je v nás, rozplynie, bude
môcť pôsobiť to pozitívne. Urobme
prvý krok a naučme sa odpúšťať –
nielen slovami, ale aj svojimi skutkami. Už dnes!
„Deti moje, nasledujte ma. Moja
cesta je cestou pokoja a lásky. Je to
cesta môjho Syna. Je to cesta, ktorá
vedie k víťazstvu môjho srdca. Ďakujem vám.“
Týmito slovami Panna Mária uzatvára svoje nádherné posolstvo.
Aj my ďakujme Bohu za tieto veľké
milosti. Poďakujme sa a naučme
sa odpúšťať, a to aj v tých najmenších drobnostiach. Tak zistíme, že
náš každodenný život sa stáva krajším.
☐
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25. máj 2019 – „Drahé deti! Boh mi zo svojho milosrdenstva dovolil byť
s vami, aby som vás poučovala a viedla po ceste obrátenia. Milé deti, vy
ste všetci pozvaní modliť sa z celého srdca za to, aby sa uskutočnil plán
spásy pre vás a skrze vás. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a očakáva vás večný život podľa zásluhy. Preto modlite sa, modlite sa, modlite
sa, aby ste boli dôstojnými nástrojmi v Božích rukách. Ďakujem vám, že
ste prijali moje pozvanie!“

28. POCHOD ZA POKOJ 24. JÚNA 2019
25. jún 2019 – „Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Milé deti,
osobitným spôsobom vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás na nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe,
aby cez vás pôsobil Duch Svätý a obnovila sa tvár zeme. Modlím sa
s vami za pokoj, ktorý je najdrahocennejší dar, hoci satan si želá vojnu
a nenávisť. Vy, milé deti, buďte mojimi vystretými rukami a hrdo kráčajte
s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. júl 2019 – „Drahé deti! Mojím pozvaním pre vás je modlitba. Nech je
vám modlitba radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Milé deti,
prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale keď ste
moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša.
Preto, milé deti, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. 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.

Aj tohto roku sa zhromaždili tisíce pútnikov pred kláštorom v Humci, aby sa zúčastnili 28. Pochodu za pokoj. Roku 1992 inicioval páter Slavko Barbarič spolu
s Ing. Hubertom Liebherrom prvý pochod. Tým chcel dať ľuďom znamenie, že
hroznej vojne sa možno vzoprieť modlitbou. Medzitým sa Pochod za pokoj stal
súčasťou osláv výročia zjavení. Po štyroch hodinách putovania za spevu a modlitieb prišli pútnici do Medžugoria. Pred farským kostolom boli pozdravení a slávnostne požehnaní s monštranciou s Najsvätejšou sviatosťou. Pochod sprevádzala radostná atmosféra. V prvých radoch kráčal medžugorský farár páter Marinko
Šakota a zdôraznil tým význam tejto modlitbovej akcie za pokoj.
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
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„Pripravujem vás
na nové časy...“
(z posolstva z 25. júna 2019)

MEDJUGORJE

www.marianskecentrum.sk

