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„Milé deti, modlite sa ruženec a rozjímajte
nad tajomstvami ruženca.“

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. októbra 2019

„Cieľom života je milovať a dávať.“
„Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa modlitba stane
balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Milé deti, v úplnej odovzdanosti Bohu on
sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety budú mať
zmysel.“
V posolstve z 25. októbra 2019 Matka Božia znovu pripomína
dôležitosť a nezastupiteľnosť modlitby pre náš život. Teraz však
pridáva aj výsledok modlitby: nielen vnútorná radosť a pokoj, ale
aj vydávanie svedectva svojím životom. Mnohí ľudia sa zapália pre evanjelium
a snažia sa svojimi slovami obrátiť všetkých ľudí okolo seba. Božia Matka nás
jemne upozorňuje, aby sme sa naozaj stali apoštolmi jej lásky – avšak svojím
životom a príkladom, lebo reči nepresvedčia.
Mirjana nám 2. októbra 2019 dala odkaz od Božej Matky, ktorý nám pripomína cieľ pozemského života a dôležitosť nášho svedectva:
„Pozemský život je cesta k večnosti, k pravde a životu – k môjmu Synovi. Tou cestou vás chcem viesť. Vy, deti moje, vy, ktorí stále prahnete po väčšej láske, pravde a viere, vedzte, že je len jeden prameň,
z ktorého sa môžete napiť – dôvera v nebeského Otca, dôvera v jeho
lásku. Úplne sa odovzdajte jeho vôli a nebojte sa. Všetko to, čo je pre
vás najlepšie, všetko, čo vás vedie k večnému životu, vám bude dané.
Pochopíte, že cieľom života nie je vždy chcieť a brať, ale milovať a dávať. Budete mať pravý pokoj a pravú lásku. Budete apoštolmi lásky.
Svojím príkladom spôsobíte, že tie moje deti, ktoré nepoznajú môjho
Syna a jeho lásku, zatúžia spoznať ho.“
Praví apoštoli sú apoštolmi lásky, ktorú dosvedčujú svojím životom. O niekoľko dní budeme sláviť Vianoce ako sviatky radosti a pokoja. Nie všetky deti majú
možnosť oslavovať Vianoce v hojnosti ako naše deti. Pápežské misijné diela na
Slovensku, ktoré podporujú aj našu misijnú akciu „Boh to dokáže“ , nám ponúkajú možnosť darovať svojim blízkym najvzácnejší darček – svätú omšu – a zároveň podporiť misie. Dajte odslúžiť svätú omšu v misijných krajinách na váš
úmysel! Stačí poslať 5 eur ako omšový milodar za jednu svätú omšu na účet
Pápežských misijných diel spolu s úmyslom, za ktorý bude svätá omša obetovaná, a vašou adresou. Viac sa o tom dočítate na strane 27
v ttomto čísle. Podeľme sa aj týmto spôsobom o vianočnú
rradosť s našimi blízkymi, ktorí sú chudobnejší ako my!

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s Ivanom Dragičevičom

Ivan počas zjavenia vo Fatimskej kaplnke 18. augusta 2019

„Matka Božia nám prináša nebo!“
Ivan Dragičevič, vizionár z Medžugoria, 18. augusta 2019 navštívil Rakúsko.
Na milostivom mieste Maria Fatima v dedinke Gnas (južné Štajersko) zorganizovalo medžugorské spoločenstvo „Mária – Kráľovná pokoja“ modlitbu za
pokoj, ktorej sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí z okolia. Vizionár Ivan vydal
pôsobivé svedectvo o svojom každodennom živote s Pannou Máriou. Povzbudil všetkých prítomných, aby nasledovali volanie Panny Márie a žili podľa jej posolstiev. Panna Mária chce, aby sme boli v živote šťastní a aby sme
v našej každodennej modlitbe zakúsili Božiu blízkosť a lásku. Ivan sa v priebehu rokov stal autentickým svedkom Kráľovnej pokoja. Skutočnosť, že sa
mu viac ako 38 rokov každý večer zjavuje Panna Mária, považuje za veľkú
zodpovednosť.
Modlitbová akcia Viedeň mala možnosť dlhší čas osobne s Ivanom hovoriť
o jeho skúsenostiach, aj o najnovšom vývoji v Medžugorí. Našim čitateľom
s radosťou poskytol nasledujúci rozhovor.
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Ivan, ako si prežíval festival
mládeže v tejto novej situácii
s vizitátorom z Vatikánu Henrykom Hoserom?
Každý festival mládeže je niečím
zvláštny. Teší ma, že prichádzajú mladí ľudia z viac ako 80 krajín. Vidím
nový začiatok, novú evanjelizáciu
mládeže, rodín, spoločnosti a sveta.
Všetci mladí ľudia, ktorí prišli na festival mládeže, určite prišli preto, že pociťujú hlad a smäd po Bohu a tiež
preto, že chcú počuť toto dobré a radostné posolstvo. Posolstvo nádeje,
ktoré ich vyvedie zo života, ktorý ponúka svet, zbaví ich ochabnutosti vo
viere a letargie a prebudí ich k životu.
Festival mládeže každý rok ponúka
niečo nové, rovnako aj tento rok.
Zvláštnosťou tohto roku bolo, že tu
bolo veľa známych arcibiskupov, kardinálov a biskupov, ktorí sa svojimi
katechézami hlboko dotýkali sŕdc
mladých ľudí. Všetci, ktorí hovorili,
po teologickej aj jazykovej stránke
skutočne sa prihovárali tak, aby to
mladí ľudia pochopili a prijali. To je
veľmi dôležité, pretože Matka Božia
stále hovorí: „Hovorte jednoducho,
aby to ľudia chápali a mohli viesť
lepší život.“ Tento rok bol pre mňa
festival naozaj výnimočný. Bol jedným z najkrajších, najmä vďaka heslu: „Nasleduj ma!“ Ani jeden biskup,
kardinál, či ktokoľvek iný z tých, čo
svedčili, sa nevzdialili od tohto posolstva. Všetci zostali verní odkazu:
„Nasledujme Ježiša!“ Pretože to bola
podstata a motto festivalu mládeže.

Ktorých častí festivalového
programu si sa zúčastnil?
Denne som sa zúčastňoval festivalového programu. Predovšetkým som
bol na katechézach biskupov a kardinálov, na večerných svätých omšiach
a pri poklone až do konca večerného
programu. Popoludní od 16. do 18.
hodiny som tam nebol, pretože som
sa musel pripraviť na zjavenie. Väčšinou som tam bol ráno od 9. do 12. h
a potom od 19. do 23. hodiny.
Máš ešte denne zjavenia?
Áno. Marija, Vicka a ja máme stále
zjavenia každý deň. Počas festivalu
mládeže boli na tomto zjavení prítomní aj niektorí biskupi. Bol tu aj
francúzsky biskup, ktorý mal veľmi
dobrú katechézu o charizmách. On
a kňaz, ktorý ho sprevádzal, ma pozvali, aby som svedčil v ich katedrále
v Lyone vo Francúzsku. Spolu s ním
budem mať na budúci rok prednášku o Medžugorí.
Panna Mária sa v Medžugorí zjavuje už 38 rokov. Zmenila sa od
začiatku zjavení? Hovorí inak?
Panna Mária sa nezmenila. Ak sa
za týchto 38 rokov niečo zmenilo, tak
to je jej prístup. Matka Božia je
v podstate šťastná, ale sú aj dni, keď
je ustarostená. Je znepokojená niektorými vecami, ktoré sa dejú v samotnej Cirkvi, napríklad pedofíliou
a spormi v rodinách. Veľmi je smutná aj z potratov a rozvodov. Toto sú
niektoré veci, pre ktoré je Panna Má-
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ria smutná. Matka Božia je však ako
matka neúnavná, trpezlivá a vytrvalá. Pozýva nás a chce nás viesť k Ježišovi.
Ak si myslíme, že 38 rokov je dlhý
čas, Matka Božia hovorí: „Môj Syn mi
dovolil byť s vami tak dlho preto, že
vás chcem vzdelávať, učiť, viesť.“
Dlhé trvanie zjavení sa niektorým
môže zdať zvláštne. Mnohí z nich začali počítať dni. Matka Božia ich však
nepočíta. Vidí to inak: hľadí na nás,
nie na zjavenia ani na slová, pre ňu
sme dôležití my.
Keby si kňazi všímali slovo evanjelia a viac o ňom kázali, bolo by všetko inak. Bohužiaľ, mnohí v Cirkvi neurobili to, čo chce Matka Božia. Mnohí spôsobili v Cirkvi zmätok, rozdelili
ľudí, niektorých izolovali a robia rozdiely, takže Cirkev je dnes veľmi rozdelená. Matka Božia to však nechce.
Ona je matkou, ktorá zjednocuje
a vytvára jednotu. Iba Cirkev, ktorá
vytvára spoločenstvo, môže byť silná.
To platí aj pre rodinu, pretože bez rodiny neexistuje živá Cirkev, to je nám
všetkým jasné.
Čo je tvojím osobným poslaním?
Moje poslanie sa nezmenilo: je to
mládež, rodiny, kňazi a povolania
v Cirkvi.
Hovorí s tebou Panna Mária
o mládeži, rodinách, kňazoch
a povolaniach? Modlí sa s tebou?
Prvou a najdôležitejšou vecou je,
že Matka Božia sa so mnou modlí

a prosí ma, aby som sa tiež modlil.
Nielen vtedy, keď som s ňou, ale aj
v mojom živote, v mojej každodennej modlitbe. Modlím sa za kňazov,
za povolania v Cirkvi, ale aj za rodiny. Chodievam aj na stretnutia rodín.
Chcel by som spolupracovať najmä
s modlitbovými skupinami. Modlitbové skupiny sú dnes pre Cirkev veľmi dôležité, pretože jej dávajú silu
a nové osvieženie. Dnes by mala
mať každá farnosť modlitbovú skupinu. Či už je to mládežnícka skupina, skupina manželských párov alebo skupina, v ktorej sa ľudia
spontánne zhromažďujú a modlia –
modlitbová skupina je dôležitá pre
každú farnosť. Je však veľmi dôležité, aby na stretnutiach týchto modlitbových skupín boli prítomní kňazi.
Matka Božia odporúča, aby každú
modlitbovú skupinu viedol kňaz. Aby
modlitbová skupina rástla a správne interpretovala evanjelium, je dôležité, aby bol kňaz prítomný ako
spovedník aj ako duchovný pastier.
Dnes vieme, že mnohé modlitbové
skupiny, ktoré viedli bežní ľudia, zanikajú. Ak osoba, ktorá vedie modlitbovú skupinu, nie je dostatočne zrelá, ak má svoj vlastný postoj a hovorí veci, ktoré nie sú v súlade s učením Cirkvi, je to chyba a takáto modlitbová skupina sa skôr či neskôr
ocitne v kríze.
Dnešný svet má veľmi pokrútený pohľad na lásku. Ako dokáže-
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me rozlíšiť, čo pochádza od Boha
Musíme si uvedomiť, že najväčšou
a čo nie?
krízou dnes prechádza rodina. NajRozlíšiť to dokážeme veľmi jedno- väčšou krízou je kríza vzdialenia sa
ducho a ľahko. Boh je láska, Boh je od Boha, vzdialenia sa od jeho láspokoj, Boh je radosť, Boh je život. ky a modlitby. Mnohí dnes chcú kráSvet nám nič z toho nemôže dať. čať do budúcnosti bez Boha. Taká
Každá iná láska je zbytočnou láskou, je dnešná realita. Kto dnes myslí na
každá iná láska je dočasná, iba niečo iné, keď má skvelú prácu?
v Bohu je láska a pokoj. Ak
Niekto uvažuje len o tom,
niekto hľadá pokoj vo sve- „Boh je láska,
ako zarobiť peniaze, ako
te, ak si myslí, že svet mu
materiálne zabezpečiť roBoh je pokoj,
môže dať pokoj, rýchlo sa
Boh je radosť, dinu, ale duchovne zostásklame. Skutočný pokoj
va všetko prázdne. Kde je
Boh je život.“
môže dať iba Boh! Preto
dnes v rodinách Boh? Posa musíme modliť. A preto
trebujeme Boha až vtedy,
je nevyhnutné, aby sme boli vždy keď sa stane niečo zlé, keď príde
otvorení milosti a Duchu Svätému – choroba. Keď príde kríza, človek sa
inak nebude pokoj! Ježiš nás v evan- pýta: „Prečo ja, Bože?“ Ale keď sme
jeliu volá všetkých: „Poďte ku mne v poriadku, nepotrebujeme Boha.
všetci, ktorí sa namáhate a ste pre- Dnes je veľmi dôležité rozhodnúť sa
ťažení, a ja vás posilním. Nájdete od- pre Boha – to nám trpezlivo hovorí
počinok pre svoju dušu.“ (por. Mt 11, Matka Božia. Bohu musíme dať
28). Aj dnes nás volá. Matka Božia v rodinách prvé miesto.
nás volá a hovorí: „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preMnohí ľudia neveria v Boha, aj
ťažení, chcem vás priviesť k Ježišovi.“ keď sa im nevodí dobre. Ako si
Matka Božia nás chce v skutočnosti to vysvetľuješ?
celé roky viesť k Ježišovi ako jedinéSú to ľudia, ktorí sú duchovne slemu skutočnému prameňu.
pí. Je smutné, keď niekoho zachváti
duchovná slepota. Musíme sa modDáva Matka Božia rady a odpo- liť za týchto ľudí a na tieto úmysly.
rúčania týkajúce sa manželstva Počas posledných 38 rokov som sa
a rodiny?
stretával s rôznymi ľuďmi. Prišli do
Áno, Matka Božia dáva aj rady o tom, Medžugoria, po prvýkrát zažili príčo robiť a ako žiť. Nemožno to stručne tomnosť Boha, po 15 až 20 rokoch
povedať. Bolo by potrebné tieto témy sa znova vyspovedali a začali žiť
vypracovať a o každej téme hovoriť skutočný život – život radosti a posamostatne. Keď príde čas, všetko koja. Ich život je naplnený. Už necítia prázdnotu. Na ich tvárach vidieť
bude uverejnené v knihách.
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radosť, novú chuť do života, lásku
medzi sebou navzájom aj medzi rodičmi a deťmi.
Ako môžu rodičia odovzdať vieru svojim deťom?
Tu sa vraciame k starému problému:
Koľkí rodičia sú ešte vzorom pre svoje
deti? Ak sa rodičia nezačali modliť so
svojimi deťmi, kým boli mladí a ak už
vtedy svojim deťom neukázali príklad,
je ťažké začať vychovávať ich neskôr.
Ak má dieťa už 22 alebo 25 rokov,
keď človek vyrastie, keď má svetonázor, ktorý získal v škole a v spoločnosti svojich priateľov, je veľmi dôležité,
aby obaja rodičia pri výchove svojich
detí postupovali spoločne. Takto by to
malo byť aj s modlitbou a návštevou
svätej omše. V rodine pri rodinnom
stole by sme mali hovoriť s deťmi, navzájom sa otvárať – deti pre svojich
rodičov a rodičia pre svoje deti. Ak to
nerobíme, kým sú deti malé, nebudeme to môcť neskôr dohnať. Neskôr sa
deti boja rodičom povedať, čo im prekáža a čo ich trápi. Obávajú sa, že ich
rodičia budú kritizovať alebo karhať.

Je to postup, akoby sme kládli jednu
tehlu na druhú a stavali živý dom – rodinu. Čo nie je dobré, však musíme
odmietnuť a robiť vždy len to, čo je
dobré.
V Medžugorí mnohí cítia nové
nadšenie pre vieru. Ako sa dá
udržať tento oheň v každodennom živote?
Každý deň musíme odmietnuť, čo
nie je dobré, a prijať to, čo je dobré.
Musíme sa modliť, aby tento plameň
horel v srdci a aby nevyhasol, pretože plameň a oheň treba stále živiť.
Podobne ako kvet zvädne, ak sa nepolieva, aj naša duša duchovne zomiera, ak ju neživíme modlitbou.
Keď sme vnútorne slabí, trpíme a je
nám ťažko. Modlitba je pre dušu tým,
čím je voda pre kvet.
Ako sa ti to podarilo vo vlastnej
rodine?
Podarilo sa nám to preto, že dôsledne dodržiavame, čo som už povedal.
Preto sme pevní a silní. Nechcem sa
však chváliť. Držíme spolu, sme vytrvalí, máme svoje túžby. A deti to vidia, vidia našu túžbu, že to s nimi
myslíme dobre. A vďaka Matke Božej,
vďaka jej radám, ktoré nám ako rodine dáva, môžem byť šťastný a hrdý
na svoje deti a svoju rodinu.
Hovorí k tebe Matka Božia všeobecne alebo konkrétne?
O niektorých veciach hovorí všeobecne, o iných konkrétne.
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Si v častom kontakte s ostatnými vizionármi?
Každý vizionár má svoje povinnosti
a aktivity. Stretávam sa so všetkými.
Pred niekoľkými dňami som sa stretol s Mirjanou. Aj s Vickou, Marijou
a Jakovom sa často stretávam. No
možno by bolo lepšie, keby sme si
našli viac času a v pokoji si posedeli
pri káve.
Povie ti Matka Božia, kedy máš
posolstvo odovzdať ďalej a kedy
si ho máš nechať pre seba?
Ak ide o posolstvo pre všetkých, čo
Matka Božia hovorí počas zjavenia,
sprostredkúvam ho ľuďom hneď po
zjavení. Ak mi počas zjavenia povie
niečo osobné, zostane to u mňa. Aj
v prípade, že to má niečo spoločné
s niektorým tajomstvom, je to len
pre mňa.
Po zjaveniach často hovoríte,
že Panna Mária sa modlila za
všetkých. Ako si to máme predstaviť?
Matka Božia stojí vždy v rovnakej
polohe. A keď sa modlí za ľudí, najprv povie: Teraz sa pomodlím za
všetkých ľudí, teraz za chorých, teraz
za kňazov, teraz sa modlím za všetkých ľudí, ktorí sú počas zjavenia
v Medžugorí za kostolom a podobne.
Vždy to povie vopred.
Ako sa pripravuješ na každodenné zjavenia?
Na stretnutie s Matkou Božou sa

každý deň pripravujem v tichej modlitbe. Mojím prístupom ku každému
zjaveniu je pokoj, ticho a sústredenosť, aby všetci, ktorí sú v kaplnke,
mohli tento okamih skutočne prežiť
a byť blízko Matky Božej. Matka Božia je nám stále nablízku, záleží len
na tom, ako blízko sme my k nej. To
je okamih, v ktorom sa vždy sústreďujem na to, aby som si zachoval pokoj a prostredníctvom modlitby spájal ľudí s Matkou Božou. To je veľmi
dôležité.
Každý deň je 24 hodín spojený
s týmto stretnutím. Čakám na toto
stretnutie od jedného večera do
druhého; ani jedno stretnutie počas týchto 38 rokov nebolo rovnaké.
Pýtajú sa ma, o čom so mnou Matka Božia každý deň hovorí. Vždy
o niečom inom. Panna Mária niečo
povie mne a niečo poviem ja jej. Požiada ma o niečo alebo mi dá posolstvo pre prítomných ľudí atď. Vždy
je to niečo nové, takže aj moja príprava sa začína vždy odznova, je to
zakaždým nové očakávanie toho,
čo mi Matka Božia večer povie.
Okrem toho sa sám seba spytujem,
či som urobil, o čo ma požiadala.
Bude so mnou spokojná? Povie niečo svetu? Zakaždým čakám, čo
bude večer.

Rozhovor
pre Modlitbovú akciu viedla
Mgr. Kristina Malinová-Altzingerová.
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Prítomnosť Matky Božej

je veľká milosť

Traja vizionári z Medžugoria – Marija Pavlovičová-Lunettiová, Ivan Dragičevič
a Mirjana Dragičevičová-Soldová – zažívajú osobitnú milosť, že sa im Matka
Božia zjavuje každý deň, bez ohľadu na to, kde práve sú.
Deň pred modlitbou za pokoj 18. septembra 2019 bola vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová hosťom v Oáze pokoja vo Viedni, kde sa jej počas modlitby
ruženca zjavila Panna Mária.
Po zjavení Marija povedala: „Počas zjavenia som Panne Márii odporučila prosby všetkých prítomných. Panna Mária sa modlila za všetkých, pozerala na všetkých a požehnala všetkých. Matka Božia síce neposkytla osobitné posolstvo,
ale jej prítomnosť priniesla mnoho milostí.“ ☐
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P. Slavko Barbarič:

Daj mi svoje ranené
srdce
Ponúkame našim čitateľom nové vydanie knižky
Daj mi svoje ranené srdce s podtitulom
Spoveď: prečo a ako?
Význam sviatosti
zmierenia objasňuje vo svojom predslove Jakov Bubalo:
„Pre presvedčeného kresťana spoveď
naozaj tvorí podstatnú a ústrednú skutočnosť jeho kresťanského života. Pretože
kresťanský život nie je mysliteľný bez milostivého zmierenia s Bohom a s ľuďmi.
A toto zmierenie nemožno dosiahnuť nijakým urovnaním alebo vzájomnými ústupkami, ako to robia politici, ale iba úplnou
premenou srdca, ktorá sa plne uskutočňuje len skrúšenou sviatostnou spoveďou.
Vzniká však aj ozajstná obava, že veriaci
kresťania nie vždy chápu spoveď tak, ako
ju treba v duchu evanjelia chápať. Často ju
chápu príliš povrchne a veľmi nesprávne.
Nie je zriedkavý ani prípad, že sa k tejto
sviatosti pristupuje ako k trápnemu súdnemu konaniu, ktoré akosi treba prežiť. Ak
sa v nejakom kresťanskom spoločenstve
vedie rozhovor o spovedi, najčastejšie sa
dospeje k záveru, že spoveď je naozaj iba
vyznanie hriechov, čakanie na pokutu
a rozhrešenie. A tí, čo si myslia, že nie sú
hriešni, dokonca že sú bez viny, radi samoľúbo zdôrazňujú, že nikoho nezabili, nič
neukradli, nič nepodpálili. Akoby to bolo
zväčša všetko, z čoho sa treba spovedať!
Len zriedka sa nájde ktosi, kto by k hriechom zarátal aj zanedbávanie dobrého.
Ba hociktorý slobodomyseľný ešte dodá,
že spoveď je nadbytočné zaťaženie veriaceho. Že spovedať sa treba priamo Bohu,

a nie jeho prostredníkovi kňazovi, ktorý je
len človek ako ostatní ľudia.
Všetky tieto a podobné úvahy svedčia
o tom, že spoveď sa chápe veľmi povrchne
a príliš nesprávne. Pretože spoveď treba predovšetkým chápať ako stretnutie hriešneho
človeka a milosrdného Boha. Ako návrat
strateného syna do domu dobrého Otca.
Predmetom spovede nie je len spáchaný
hriech, ale aj nevykonaný dobrý skutok.
Hlavne neprejavená láska voči Bohu i voči
blížnym. Lebo láska je najväčšie prikázanie v Písme. A neprejavená láska je najväčším hriechom proti zákonu, ktorým je
pre kresťana Ježišovo evanjelium. Kto
teda nehreší proti láske, je skutočne nevinným človekom. Lenže takých ľudí bez
hriechu nikde niet. Podľa toho nie je bez
hriechu ani ten, kto nespáchal nijaké zlo,
ak nesplnil prikázanie lásky. Všetci sme
hriešnici a všetci sme ranení hriechom.
A zranený potrebuje liek i liečbu.
Chorý potrebuje uzdravenie. A tým je
spoveď. Ona je liečebňou a zotavovňou.
Lieči naše zranené srdce. Lieči našu chorú
bytosť. Lekárom a uzdravovateľom je sám
Pán Boh. Prostredníkom je pri tom kňaz
spovedník. Ak berieme spoveď tak, ako ju
treba brať, potom bude každá kresťanská
spoveď oveľa dôkladnejšia a úprimnejšia,
než často býva.
Spovedná príručka pátra Slavka Barbariča je spoľahlivým sprievodcom k takejto
spovedi. Ba čo viac. Je nefalšovanou iskrou horiaceho srdca, ktoré vyžaruje lásku
a k láske podnecuje.“

Písomné objednávky na adresu: Telefonické objednávky:
Mariánske centrum Medžugorie
Redakcia: +421 905 254 742
Františkánska 2
Odkazovač: +421 948 401 104
812 68 Bratislava

Objednávky cez internet:
http://www.marianskecentrum.sk/
books_offer.php
marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk

12. MODLITBA ZA POKOJ
vo viedenskom
Dóme sv. Štefana

Tohto roku sa zúčastnilo 12. modlitby za pokoj vo viedenskom Dóme
sv. Štefana vyše 4000 veriacich. Svätú omšu slúžil kardinál Christoph
Schönborn, ktorý viedol aj eucharistickú poklonu po svätej omši.
Modlitbového stretnutia sa zúčastnila vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová, ktorá prítomným podala svoje svedectvo a o 18.40 h
mala aj svoje denné zjavenie.
V spolupráci s Rádiom Mária Slovensko mohli aj naši poslucháči
priamo sledovať modlitbový program z viedenského Dómu so simultánnym prekladom do slovenčiny. Svedectvo Marije Pavlovičovej-Lunettiovej si môžete aj teraz vypočuť v archíve Rádia Mária na stránke: https://www.radiomaria.sk/archiv/svedectva/ a kázeň kardinála Christopha Schönborna na stránke: https://www.radiomaria.sk/
archiv/horcicne-zrnko/
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Kontakt s Božou Matkou

je radosťou

Rozhovor
s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou

Po modlitbe za pokoj mal šéfredaktor Mediálneho domu Viedenskej
arcidiecézy Mgr. Michael Ausserer možnosť rozhovoru s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou pre časopis „Der Sonntag“. Ďakujeme, že tento rozhovor poskytol aj našim čitateľom.
Srdečne ste sa privítali s kardinálom Christophom Schönbornom. Poznáte sa navzájom?
Áno. Je to priateľstvo, ktoré sa začalo pred rokmi. Posilnilo sa, keď kardinál prišiel do Medžugoria. Cítim
k nemu veľkú blízkosť. Ďakujem Bohu
za toto priateľstvo.
Čo cítite, keď sa dostanete do
kontaktu s Matkou Božou?
Je to radosť. Dá sa pocítiť raj, ktorý
sa otvára uprostred nás. Chvíle, ktoré
môžem prežiť s Pannou Máriou, tieto
minúty, to sú momenty veľkej milosti.
A to nielen pre mňa, ale pre všetkých. Pevne verím, že posolstvá, ktoré
Božia Matka dáva cezo mňa, pretože
si ma vyvolila, sú Božím volaním, gestom jeho lásky.
Ako Božia Matka vyzerá?
Je nádherná! Keď príde, potom je vo
svojom celkovom vzhľade – v tvári aj
v správaní – skutočnou kráľovnou.
Má veľmi hlboké oči, takže sa pred
ňou cítite úplne otvorení. Zároveň sa
cítite celkom preniknutí v objatí lásky,
keď je tu Mária. Skrze túto nesmiernu
lásku vyžaruje jasné svetlo, ktoré je

také teplé, že sa cítite ako v raji, aj
keď stojíte oboma nohami na zemi.
Môžete skutočne vidieť alebo cítiť Božiu Matku?
Vidím ju. Máme tú milosť, že zo šiestich vizionárov traja z nás máme ešte
vždy denné zjavenia. Stále smiem žiť
v tejto milosti.
Je to pre vás zakaždým zázrak
alebo sa dá zvyknúť na zjavenia?
To nikdy nezovšednie. Pretože s Máriou cítite inú dimenziu. Je to tak, že
keď máme zjavenia a pozrieme sa na
hodiny, vždy sa zdá, že je to len krátky
okamih. Ale v skutočnosti tieto chvíle
s Máriou v našom osobnom vnímaní
cítime veľmi dlho. Sme so všetkými
zmyslami v inej dimenzii: duchovne
a fyzicky. A jej hlas je zakaždým taký
jemný ako melódia.
Sú niekedy aj dni, kedy by ste
radšej nemali žiadne zjavenie?
Kedy by ste potrebovali vypnúť?
Nie. Bez ohľadu na to, kde som, som
tu preto, aby som svedčila. Boh si ma
vybral a cítim sa poctená. Medzi toľkými miliardami ľudí si vybral mňa
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a povedal, že som hodna. Často si
myslím, že si to nezaslúžim, ale Boh
to napriek tomu urobil. Preto som
vďačná, že smiem byť jeho nástrojom.
Aká dôležitá je pre vás skutočnosť, či Vatikán uzná zjavenia?
Pre mňa je dôležité, aby sa posolstvo Panny Márie dostalo do sŕdc ľudí.
Nie je dôležité, že bude uznané, ak ho
nebudeme žiť. Ale ak ho žijeme a vidíme, že ľudia sa modlia celým svojím
srdcom, vidíme tiež veľa zázrakov,
veľa fyzických a duchovných uzdravení. A v týchto chvíľach si uvedomujeme, že ako ľudia máme nielen fyzický,
ale aj duchovný rozmer, ktorý sa
v dnešnej modernej dobe často potláča. Verím, že mariánske zjavenia nás
chcú všetkých prebudiť. Mali by nám
pomôcť pochopiť, že bez Boha nebu-

deme mať žiadnu budúcnosť a žiaden večný život.
Aké emócie spájate s Viedňou
a Dómom sv. Štefana?
Je pre mňa veľkým potešením byť tu.
Do Medžugoria prichádza veľa ľudí
z Viedne. Medzitým sme ako bratia
a sestry, ktorí sa medzičasom stratia
z očí a potom sa opäť nájdu. A tiež
kardinál Christoph Schönborn je dar
a milosť, s jeho otvoreným srdcom
a otvorenými dverami jeho kostolov.
A to nie je samozrejmé, pretože mnoho iných kardinálov a diecéz je často
zatvorených, alebo sa obávajú všetkých nových vecí. Vieme, že Duch
Svätý vanie tam, kde chce a kedy
chce. Kardinála Schönborna vedie
tento Duch Svätý.

Vizionárka Marija svedčí v Dóme sv. Štefana vo Viedni
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Svedectvo pátra
Bernharda Vošickeho OCist
pri príležitosti Modlitby za pokoj 2019

PÔSOBENIE
MATKY BOŽEJ

Cisterciánsky mních a vysokoškolský profesor páter Bernhard
Vošicky sa už viackrát zúčastnil Modlitby za pokoj vo Viedni. Nie
je známy len ako kazateľ. Ľudia ho tiež veľmi dobre poznajú
a vážia si ho aj ako spovedníka. Tento rok sme pátra Bernharda
mohli spoznať aj z jeho ľudskej stránky, keď nám rozpovedal
svedectvo o tom, ako Matka Božia pôsobila v jeho živote.
17. november 2011
Bolo to 17. novembra 2011, teda pred ôsmimi rokmi . Pri návšteve urológa,
ktorý mi určil diagnózu, som sa dozvedel, že sa musím nutne podrobiť operácii. Operácia sa uskutočnila 17. novembra 2011 v Hartmannovej nemocnici, terajšej Františkovej nemocnici, v piatom viedenskom obvode. Podľa
lekárskej správy chirurg počas operácie potvrdil nález viacerých, takmer
centimeter veľkých nádorov, ktoré odstránil skalpelom. Jeden, 12 cm veľký
nádor, bol dokonca odstránený za pomoci elektrotómu. Štyri odobraté vzorky potom poslali preskúmať na histológiu.
Popoludní toho istého dňa, keď už bolo po operácii, prišiel za mnou do
nemocnice chirurg, jeho asistent, anesteziológ, môj brat, ktorý je kožný lekár, a ešte ďalší kožný lekár. Bolo to ako malé konzílium, zložené z piatich
lekárov. Všetci sa tvárili veľmi vážne, pretože chirurg povedal: „Milý páter
Bernhard, operácia sa síce podarila, ale museli sme rezať veľmi hlboko, aby
sme nádory odstránili. Ste kňaz, preto vám môžem povedať, že je to skutočne veľmi vážne. Tieto rakovinové ložiská sa totiž nedajú ožarovať a liečba
chemoterapiou tu nepomôže. Jediné, čo môžeme urobiť pre to, aby sme
vám aspoň trochu zmiernili bolesti, je ožarovanie laserom.“ Taký teda bol
tento pre mňa veľmi zdrvujúci deň 17. november.
Totus Tuus – Mária, som celý tvoj
Ale práve v tento deň 17. novembra 2011 sa v Dóme sv. Štefana konala
Modlitba za pokoj s vizionárom Ivanom Dragičevičom. Prostredníctvom rá-
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Páter Bernhard podáva svedectvo

dia som tak z nemocničnej postele mohol počúvať celý prenos – svedectvá,
ruženec aj svätú omšu. Okolo 18.40 h, pamätám si na to presne, zrazu
všetci zúčastnení stíchli a moderátor rádia ohlásil: „Teraz je veľké ticho,
lebo sa zjavuje Panna Mária, lebo Kráľovná pokoja je v Dóme sv. Štefana
a Ivan kľačí na zemi.“ A v mojej izbe vo Františkovej nemocnici bolo tiež
úplné ticho. Mal som slzy v očiach a v rukách ruženec, silno som dôveroval
Božej Matke a intenzívne som sa modlil: „Totus tuus – som celý tvoj, moja
kráľovná, moja matka! Všetko, čo mám, je tvoje!“ Odriekal som tie slová
nespočetne veľakrát. Zrazu som riekol: „Matka Božia, keď si dnes s nami vo
Viedni, v Dóme sv. Štefana, potom by si mohla, prosím, prísť aj ku mne.
Sem, do nemocnice, sú to necelé dva kilometre.“
A ona prišla! Zapamätajte si: Mária pomáha vždy, v každom čase! Záleží
len na našej viere! Na našej skalopevnej, neotrasiteľnej viere, ktorá nám
dáva odvahu, aby sme pre Boha a za záchranu duší vykonali veľké veci. Za
pomoci tejto silnej viery som sa s ružencom v ruke modlil ďalej: „Totus tuus“.
Po chvíli som sa upokojil a zaspal som, držiac ruženec.
V nasledujúci deň 18. novembra ma navštívil náš opát Maximilian z kláštora Heiligenkreuz. Celkom jasne a presvedčivo riekol: „Bernhard, som si
istý, že nemáš rakovinu! Nezomrieš! V poslušnosti ti hovorím: Potrebujeme
ťa ešte u nás, v Heiligenkreuzi!“ Sviatosti, najmä pomazanie chorých a Eu-

charistiu, som prijal ešte pred operáciou.
Mária pomohla!
O niekoľko dní neskôr som bol prepustený z nemocnice a v pondelok
ma v Heiligenkreuzi zastihol telefonát. Zavolal mi sám chirurg. Bol úplne rozrušený: „Predstavte si, máme
histologický nález. Ani jeden z nádorov nie je zhubný!“ Aleluja!
Mária pomáha vždy, pomáha
v každom čase – Kráľovná pokoja,
Kraljica mira! Nemám rakovinu
a nezomriem! Chirurg márne hľadal
slová: „Všetko som predsa videl naživo, veď som musel rezať veľmi hlboko!“
Dnes by som sa chcel na tomto
mieste v Dóme sv. Štefana poďakovať Božej Matke za to, že mi vtedy
pred ôsmimi rokmi tak veľmi pomohla, že prišla a uzdravila ma! Chirurg, ktorý ma operoval, neveriacky
krútil hlavou a viackrát sa ma pýtal:
„Naozaj sa cítite dobre? Pri tej operácii to vyzeralo veľmi zle. Vážne
som si myslel, že vás čaká istá
smrť.“
Dnes by som chcel zdôrazniť, že to
bola Máriina zásluha. Majte dôveru
v Máriu, prihovára sa a oroduje za
vás!
Moje spomienky na Medžugorie
Ešte v začiatkoch Medžugoria som
bol dvakrát so skupinami pútnikov
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z Dolného Rakúska na tomto prekrásnom mieste plnom milosti, ktoré dnes
môžeme právom nazvať spovednicou celého sveta. Vypočul som si tam
mnohé spovede! Najprv postojačky vonku na poli – veľmi dobre si na to
spomínam, bolo to v osemdesiatych rokoch – nemali sme ani stoličku, len
rúcho a štólu. A ľudia prichádzali, kľačali a spovedali sa. Až po dvoch či
troch hodinách niekto priniesol stoličku na sedenie. Také to bolo v tých časoch. Výnimočné.
Prichádzali sem ľudia, ktorí neboli ani pokrstení, a zrazu sa obrátili so slovami: „Musí predsa niečo existovať.“ Ja som ich potom posielal späť do ich
vlasti, aby sa tam dali pokrstiť. Keď som bol v Medžugorí po prvýkrát, išiel
na horu Križevac spolu so mnou a s Ignazom Domejom, ktorý dnes pôsobí
ako kňaz, aj vizionár Ivan. Bolo to 26. októbra, keď Rakúsko slávi štátny
sviatok. Modlili sme sa spolu za našu krajinu, keď mal zrazu Ivan nádherné
zjavenie. Náhle sa sklonil k zemi, zahľadel sa smerom nahor a ticho sa začal modliť. Hneď sme vedeli, že je s nami aj Božia Matka! Keď nám o zjavení rozprával, opisoval: „Matka Božia sa mi zjavila v zástupe mnohých anjelov a každého jedného, aj kňaza, požehnala.“ Bol som tam jediným kňazom.
Potom povedala: „Zostávajte v Božom pokoji.“ ☐

Festival mládeže v Medž

žugorí – Mladifest 2019

Niekoľko rozhovorov počas 30. medzinárodného stretnutia mládeže v Medžugorí

Rozhovor
s biskupom Reyom

Mária je naša Matka
Mohli by ste sa stručne predstaviť?
Som biskup Dominique Rey. Prichádzam z Pobrežia Slonoviny z diecézy
Frejus-Toulon a bol som oficiálne pozvaný na toto podujatie. Je veľmi pôsobivé vidieť tu všetkých týchto ľudí
v modlitbe a pokání. Poskytujú dobré
svedectvo! Som veľmi dotknutý všetkými týmito mladými ľuďmi z rôznych
národov a dúfam, že táto udalosť pomôže mnohým ľuďom viac objaviť
Krista!
Ste v Medžugorí po prvýkrát?
V Medžugorí som bol už pred 28 rokmi. Teraz znovu prichádzam oficiálne
na základe pozvania Mons. Hosera.
Čo hovoríte na to, že sa tu tak
veľa mladých ľudí spoločne modlí
a slávi svätú omšu?
To, že je tu tak veľa ľudí, je znamením, že potrebujú vieru, lásku, nádej
a pravdu. A iba Ježiš Kristus nám

môže pomôcť odhaliť prostredníctvom tajomstva Cirkvi realitu nášho
života a zmysel nášho života!
Ako môžeme my kresťania svedčiť dnes o našej viere?
Keď objavíme prostredníctvom Márie Ježišovu prítomnosť, on zmení náš
život a dá nám silu žiariť, byť silným
kresťanom a svedčiť v našom živote
o Božej prítomnosti a pravde.
Aký je váš vzťah s Božou Matkou?
Mária je moja matka. Mám dobré
a hlboké skúsenosti v mojom živote
s prítomnosťou a modlitbou Božej
Matky. V mojej rodine sme sa ruženec
modlili každý deň a Mária ma ochraňovala v ťažkých situáciách. Takto
som v mojom živote zakúsil jej prítomnosť, lásku a pomoc. Verím, že to, že
som dnes biskupom, súvisí so zásahom Božej Matky.
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Rozhovor
s biskupom Fisichellom

Predseda Modlitbovej akcie Dr. Domej v rozhovore s arcibiskupom Rinom Fisichellom

Máme byť svedkami
Božej lásky

Arcibiskup Rino Fisichella je predsedom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Na stretnutí mládeže v Medžugorí predniesol katechézu o novej evanjelizácii.
Na základe úryvku zo Skutkov apoštolov (Sk 8, 26-40) vysvetlil, čo je dôležité pre
evanjelizáciu. Povzbudil účastníkov, aby ohlasovali evanjelium v našom povrchnom
svete, najmä mládeži, aby mohla nájsť zmysel svojho života. Rovnako ako Mária by
sme mali byť poslušní Božiemu slovu a nasledovať jej príklad. Je prvou misionárkou
evanjelia. Takto máme byť svedkami Božej lásky.

Ako prežívate festival mládeže tu
v Medžugorí?
Bola to skúsenosť s mnohými mladými ľuďmi z celého sveta! Mali by sme
sa poďakovať Bohu za túto skúsenosť.
Je to znamenie novej evanjelizácie pre
nás a pre všetkých. Spoločne s Máriou
a Cirkvou by sme mali priniesť evanjelium do celého sveta.

Vo svojej katechéze ste hovorili
o Márii ako o prvej misionárke
evanjelia. Môže nám Mária pomôcť pri novej evanjelizácii?
Áno, samozrejme. Dúfame, že všetci
ľudia a najmä kresťania, ktorí
v Medžugorí prežívajú Božiu milosť, sú
novými evanjelistami pre svet!

Ďakujem Bohu
Vyhlásenie pre tlač od
arcibiskupa Carballa

Arcibiskup José Rodríguez Carballo je tajomníkom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Arcibiskup José Carballo na festivale mládeže

Generálny predstavený františkánskeho rádu arcibiskup
Carballo navštívil tento rok festival mládeže už po druhýkrát.
Vo vyhlásení pre tlač opisuje
svoj dojem z festivalu a zo všetkého, čo sa deje v Medžugorí.
Je to pre mňa milosť, že tu môžem
byť opäť. Medžugorie poznám, pretože som františkánov tejto provincie navštívil už niekoľkokrát. Je to
mladá provincia s mnohými duchovnými povolaniami a veľmi bohatou

históriou. Prišiel som sem niekoľkokrát so všetkými potrebnými povoleniami, aby som františkánov povzbudil v ich práci.
Na festivale mládeže sa zúčastňujem po druhýkrát. Musím povedať,
že tentoraz to bolo pre mňa úžasné
prekvapenie. Keď sa festival začal
pred 30 rokmi, bolo tu okolo 200
ľudí. V súčasnosti je v Medžugorí
približne 80 000 mladých ľudí!
Takto vidím, že naša mládež je na
ceste hľadania. Vidím, ako naši mladí ľudia hľadajú zmysel života. Zmy-

sel života nám dáva Kristus. Ku Kristovi však môžeme prísť cez Máriu.
Ak niekto povie, že mládež je stratená, mal by prísť do Medžugoria a získa opäť nádej. Človek sem príde
modliť sa. Včera sa modlitba začala
o 18. h a skončila sa o 22.15 h, takže to trvalo viac ako 4 hodiny.
Ľudia sem prichádzajú, hľadajú
pokoj a zmierenie, preto tu máme
veľa spovedí. Toto miesto je miestom
modlitby a pokoja. Chcem povedať,
že spovedanie nie je v kríze, možno
sú v kríze spovedníci, ale stačí byť tu
a vidieť, aké množstvo ľudí sa chce
spovedať. Preto vyzývam kňazov,
aby sa posadili do spovedníc a dávali rozhrešenia v Božom mene.
Toto je to veľké poslanie kňazov
v mene Cirkvi.
Včera som počul, že sú tu zástupcovia z 80 krajín. Tu sa žije všeobecnosť Cirkvi a vidím, že existuje hlboká jednota so Svätým Otcom. Tu sa
modlíme za pápeža. Keď som dnes
citoval pápeža, zaznel najsilnejší potlesk dňa. Títo mladí ľudia milujú
Cirkev. Ďakujem preto Svätému Otcovi, že otvoril príležitosť prísť sem
a modliť sa tu.
Chcel by som požiadať františkánov, ktorých Boh povolal do tejto
časti Cirkvi, aby si našli dostatok
času a počúvali mladých ľudí. Musíme viac počúvať ako hovoriť.
Františkánom chcem povedať: Pamätajte na to, že ste františkánmi
ľudu!

Som rád, že sa pápež rozhodol
vyslať svojho apoštolského vizitátora a ďakujem Mons. Henrykovi Hoserovi za pastoračnú starostlivosť tu
v Medžugorí. Je to Boží muž a človek
modlitby, ktorý je hlbokým duchovným pastierom.
Preto som rád, že som dnes dopoludnia vo svojej katechéze hovoril
o Božom milosrdenstve. Pamätajme
na to, že Boh je láska a že náš Otec
je bohatý na milosrdenstvo. Boh zjavený v Ježišovi je dobrota, je milosrdný, a preto je vždy pripravený odpustiť. Pamätajme na to, že Panna
Mária hovorí: „Urobte všetko, čo
vám povie!“ (pozri Jn 2, 5) Chcel by
som všetkým povedať: Pamätajte
na slová, ktoré Boh povedal skrze
proroka Eliáša na vrchu Horeb:
„Vstaň, jedz a choď!“ (porov. 1 Kr
19, 5). Vstať a jesť znamená: Počúvaj Božie slovo, živ sa Eucharistiou
a sviatosťami a nechaj cez seba žiariť tvár Zmŕtvychvstalého! Netvárte
sa ako na pohrebe! Mladý kresťan,
ktorý vyzerá, akoby bol na pohrebe,
nie je ani mladý, ani dobrý kresťan.
Ďakujem Bohu za príležitosť, ďakujem všetkým mladým ľuďom, ktorí
tu dnes boli, ďakujem františkánom,
ktorí sa starajú o toto miesto a ďakujem mnohým kňazom, ktorí
v týchto dňoch spovedajú. Ďakujem
médiám za ich pozornosť, ktorú preukazujú tomuto stretnutiu. Veľká
vďaka!
☐

POZDRAVNÉ POSOLSTVO NA FESTIVALE MLÁDEŽE 2019

OD KARDINÁLA CHRISTOPHA SCHÖNBORNA
Aj v tomto roku poslal kardinál Christoph Schönborn pozdravné posolstvo účastníkom festivalu
mládeže. Slová viedenského arcibiskupa prijali tisícky prítomných mladých s veľkým nadšením.

„Drahí bratia a sestry, milá mládež!
Rovnako ako každý rok s potešením posielam pozdrav veľkému stretnutiu mládeže. V predchádzajúcich rokoch náš Svätý Otec krok za krokom naznačil,
že Medžugorie je požehnané miesto, kde je Božia
Matka ľuďom veľmi blízko a daruje tak veľa pomoci.
Všetci mu môžeme zo srdca poďakovať za jeho múdru a láskavú pastiersku starostlivosť. V osobe arcibiskupa Hosera vyslal do Medžugoria natrvalo osobného zástupcu. Na otvorení festivalu mládeže sa zúčastnil pápežov
vikár kardinál De Donatis.
Všetky tieto znaky ukazujú, že Cirkev vďačne uznáva, čo toľkí ľudia už desaťročia zažívajú v Medžugorí a čo ich núti napriek letným horúčavám prísť
v takom hojnom počte na toto milostivé miesto. Tu je nebo blízko nás, tu
Božia Matka daruje tak veľa pokoja a obrátení, tu mnohí z vás objavujú
radosť zo spovede, sviatosti odpustenia. Tu zažívate spoločenstvo vo viere,
tu nadväzujete priateľstvá, tu zažívate veľa vnútorných uzdravení zo životných rán. Už teraz sa teším, že ak to bude Božia vôľa, budem môcť znova
prísť na ďalší festival mládeže do Medžugoria. Modlite sa za pápeža Františka, ktorému vďačíme za tak veľa.
Vo viere a v modlitbe spojený váš páter Christoph kardinál Schönborn.“

BOH TO DOKÁŽE

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

VIANOČNÝ DAR
Vytrvalosť v dobrom, vytrvalosť vo viere predstavujú základné piliere nášho
života. Modli sa každý deň a nikdy sa
nevzdávaj. Zahrň svojich milovaných
do úmyslov každej svätej omše. Vytrvalo pros pre nich o zázrak v tom, v čom
ho potrebujú. Uver, že Boh chce pre
svoje deti iba dobro – aj pre tie tvoje.
Všetkým účastníkom misijného hnutia „Boh to dokáže“, ktorí nám oznámili
svoju e-mailovú adresu, sme poslali list
od riaditeľa Pápežských misijných diel
na Slovensku o. Ivana Kňazeho. Píše
v ňom:
„Cieľom misií je predstaviť ľuďom
Boha, ktorý každého z nás hľadá...
Sme to my ľudia v Európe a na Slovensku, ktorí súrne potrebujú misiu.
Misie v nás vyvolávajú predstavu ďalekej a chudobnej krajiny, kde misionár šíri kresťanstvo a pomáha ľuďom
aj v ich chudobe. Žijeme však na Slovensku a nie každý má príležitosť ísť
do misijných krajín. Misionármi však
môžeme byť aj tu a teraz: doma,
v škole, v práci, na ulici, v prírode. Misia dáva príležitosť druhým rásť vo
viere. Vychádzame pritom z toho, že
každý človek je jedinečný a v každom človeku je Boží obraz a sloboda
daná Bohom. Misia je prinášaním živého Ježiša tam, kde sme.“
Na Vianoce si zvykneme dávať darčeky. Využime príležitosť, ktorú ponúkajú Pápežské misijné diela a daruj-

me ako vianočný dar svätú omšu.
Odslúžia ju kňazi v ďalekých misiách
na naše úmysly a my zároveň finančne
podporíme ich aktivity. Stačí poslať milodar (5 eur za jednu svätú omšu) na
účet Pápežských misijných diel –
č. účtu IBAN: SK88 0900 0000 0051
4976 4503 s variabilným symbolom:
500. Do poznámky uveďte počet svätých omší a váš email alebo adresu.
Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke
www.misijnediela.sk/omsa_ako_dar/
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Rozhovor
so sestrou Janjou Borasovou

Môj život je v Božích rukách
Sestra Janja Borasová bola v Medžugorí už od začiatku zjavení. Keď sme
vo februári roku 1983 pricestovali z Viedne do Medžugoria po prvýkrát
na týždeň, podala nám pomocnú ruku. Predtým žila 10 rokov v New Yorku, preto hovorila dobre po anglicky. Vďaka jej srdečnej, dôveru vzbudzujúcej povahe sme mohli Medžugorie už od začiatku dobre spoznať. Sestra Janja sa stala svedkom svojej doby. Sme preto veľmi vďační za to, že
sa s nami a našimi čitateľmi podelila o svoje zážitky...
Sestra Janja, aké to bolo v čase,
keď sme sa spoznali?
Pamätám sa, ako ste prišli k nám
do kláštora. Nechala som vás v kuchyni a ja som sa išla venovať svojej
práci. Sr. Ignacija bola k vám veľmi
láskavá, pútnici boli u nej vždy v dobrých rukách. Keď sme videli, že ľudia,
ktorí k nám prichádzajú, sú pútnici,
vedeli sme, že nás nesklamú. Preto
sme ich vždy prijali. Spomínam si, že
bola vtedy zima. Zoznámili ste sa
s pátrom Tomislavom a spýtali ste sa
ho, či môžete u nás prespať. Predtým sa ma na to pýtal aj Ignaz Domej.
Hovorili ste, že máte so sebou gitaru
a že by ste radi zahrali, zaspievali
a modlili sa v miestnosti, kde sa nachádza Najsvätejšia oltárna sviatosť.
Všetky miestnosti boli zatvorené
okrem tej, kde sa schádzali vizionári.
V tejto miestnosti sa modlili a tam sa
zjavovala aj Matka Božia. Keď biskup vizionárom zakázal navštevovať
domy a horu, spýtali sa, či by sa nemohli modliť vedľa sakristie. Po tom,

ako ste sa zoznámili s vizionármi, ste
nás požiadali, či by ste v tejto miestnosti nemohli ostať na adorácii aj
cez noc. Spýtala som sa pátra Tomislava, čo si o tom myslí. Bol trochu
skeptický, lebo sa podobne ako my
sestry musel každý druhý deň podrobiť policajnému výsluchu. Povedala
som mu: „Nechaj ich, keď sa chcú
modliť k Bohu.“ Nakoniec súhlasil
a vy ste zostali aj cez noc.
O niekoľko dní neskôr mala vizionárka Marija zjavenie a posolstvo
znelo: „Matka Božia by chcela, aby
sa v kostole zaviedla eucharistická
poklona.“ Odvtedy sa koná adorácia
každý štvrtok. Už predtým naše spoločenstvo (zosnulý páter Slavko, páter Tomislav, sr. Melanija, sr. Ignacija,
páter Petar Ljubičič a ja) mávalo
adoráciu každú nedeľu v bočnej
kaplnke. Tým sa to všetko začalo.
Človek by si pomyslel, že je to až náhoda, ale nebolo to tak. V prípade
Boha neexistujú žiadne náhody. Boh
všetko plánuje a dobre riadi. Po ich
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adorácii Božia Matka vizionárke Mariji povedala, že aj na fare má byť zavedená poklona. Potom prišlo veľkolepé posolstvo z Matúšovho evanjelia, že sa nemáme strachovať o pozemské veci, ale máme všetko prenechať Bohu. Ak máme Boha na prvom mieste vo svojom živote, dostaneme všetko, čo potrebujeme. Táto
časť z Matúšovho evanjelia (Mt 6,
24-36) sa čítala každý štvrtok ako
úvod pred adoráciou. Zúčastňovala
som sa vtedy každej svätej omše,
preto si na to dobre pamätám.
Porozprávajte nám trochu o začiatkoch Medžugoria! Ako ľudia
prijali posolstvá Matky Božej?
Vždy hovorím, že náš biskup je darom od Boha, lebo zjaveniam neuveril hneď, a to je vždy správne. Perla
ostane vždy perlou, aj keď je na nej
veľa blata. Ale všetko, čo sa udialo,
tento vývoj, nemôžeme povedať, že
by to tu vzniklo náhle.
Pannu Máriu môžeme nemorálnym
životom vyhnať z nášho života. Ale aj
keby sa nebola zjavila na tomto
mieste, malo by nám byť ľúto, že nežijeme podľa zásad našej viery. Ja sa
snažím, nakoľko to dokážem.
Vizionár Jakov bol taký neposedný,
že pri hre pokazil kľučku na dverách
a dvere sa už nedali zavrieť. Náš
dom tak bol stále otvorený. Páter
Zrinko sa trochu nahneval, ja som
mu však povedala, aby nechal deti
hrať sa. Vizionári boli skutočne živé

30 SESTRA JANJA

deti, ale pokiaľ išlo o Božiu Matku s ním nebola v žiadnom kontakte.
a jej posolstvá, boli vážni. Tu by ich Pre pátra Petara a pre ostatných kňanik nedokázal pomýliť alebo spôso- zov som však robila tlmočníčku z anbiť v ich hlavách zmätok.
gličtiny. Okolo nášho domu sa v tom
Medzi všetkými tými lekármi a psy- čase nachádzalo asi 80 kontrolných
chológmi bol aj jeden Slovinec. Bol bodov, z ktorých UDBA všetko sledoprofesorom na fakulte v Sarajeve, vala. Až sa čudujem, že nebolo zatpreto hovoril aj po chorvátsky. Sedá- knutých oveľa viacej ľudí, pretože tajval niekedy až päť hodín v prednej nej polícii nič neuniklo. Keďže sa už
časti kostola a pozoropáter Zovko nesmel vrával okolie. Keď prišiel, „Prišla som, aby som tiť do Medžugoria, išiel
niečo zjedol a potom
do Humca.
vám povedala,
hneď odišiel do kostola.
že Boh existuje.“
Vždy chodieval na sväSpomínate si ešte
tú omšu a ostával aj počas večer- na prvé posolstvá Matky Božej?
ných modlitieb.
Ako sa šírili ďalej?
Nedávno tu bol páter Danko a rozBožia Matka vo svojom posolstve
právali sme sa spolu o tom, aké boli hovorí: „Prišla som, aby som vám pokrásne tie prvé dni v Medžugorí. On vedala, že Boh existuje.“ Preložila
na to povedal, že pekné sú aj dnes. som to snáď miliónkrát po tom, ako
Ja si však myslím, že vtedy, keď tu vizionári s týmto posolstvom prišli,
nechodilo ešte toľko ľudí, bolo všet- hoci vtedy to vyzeralo skôr tak, ako
ko krajšie a oveľa dôvernejšie. Po- keby Boh neexistoval. Spomínam si
znala som všetkých ľudí v kostole. na prvé tri, štyri dni. Prvé posolstvá
Každá chvíľa strávená v kostole pri- boli: „Dajte Boha na prvé miesto vo
náša požehnanie, ale začiatky Me- svojom živote!“, „Pokoj, pokoj, pokoj“
džugoria majú svoje osobité čaro.
a „Prišla som, aby som vám povedala, že Boh existuje!“. Prvé záznamy
Ako si spomínate na pátra Joza z posolstiev urobil niekto, kto bol na
Zovka?
jednej i druhej strane. To je zrejme aj
Ja som prišla do Medžugoria 13. au- dôvod, prečo boli neskôr zničené.
gusta 1981 a on bol 17. augusta Nik však nemohol zastaviť ľudí, ktorí
1981 zatknutý. Sotva sme sa teda vi- boli žijúcimi svedkami a posolstvá
deli, lebo bol stále medzi ľuďmi. Po šírili ďalej ústnym podaním. Takmer
tom, ako ho prepustili z väzenia, mu ako za tých čias, keď ľudia ešte neUDBA (tajná bezpečnostná služba vedeli čítať a písať.
bývalej Juhoslávie) nedovolila vrátiť
Do Medžugoria som prišla hneď po
sa späť do Medžugoria, takže som svojom návrate z Ameriky. Dve diev-
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čatá, Teresa a Katrin, sem pricestovali podobne ako vy vlakom. Boli poľského pôvodu. Ako prvé zaznamenali to, čo sa tu dialo. Spávali pred kostolom, stačilo im len trochu vody, aby
sa mohli umyť, a keď som im priniesla nejaké jedlo, boli šťastné. Boli to
študentky. Nepotrebovali toho veľa,
spávali v spacákoch a ony natočili aj
prvé video. Potom prichádzali ďalší.
Medzi prvými, ktorí prišli, bola aj sestra Margaret Simsová, ktorá už
zomrela. Ďalším bol Jan Hill, ktorý
natočil prvý film o Medžugorí. Takto
bolo možné šíriť posolstvá ďalej.
Raz prišiel slávny charizmatik
z Texasu, nepamätám si už žiaľ jeho
meno. Uväznili ho. Vzali ho z Dubrovníka do Čitluku a zničili všetky záznamy, ktoré urobil. Po ňom prišiel páter
Emiliano Tardif, ktorý už na konferencii v Ríme predpovedal budúcnosť Medžugoria. Išlo o medzinárodnú konferenciu pre vedúcich hnutia
charizmatickej obnovy, ktorá sa konala v Ríme v roku 1981 a zúčastnilo sa na nej viacej ako 500 delegátov. Medzi zúčastnenými boli aj páter
Tardif a sestra Briege McKennová.
Všetci sa modlili. Sestra Briege vyslovila proroctvo, ktoré bolo doplnené
proroctvami Emiliana Tardifa a tak
sa stalo známe ako jedno proroctvo.
Sr. Briege vo svojom videní pozorovala pátra Tomislava ako hlavného celebranta sediaceho v kostole. Za
ním od oltára tiekli prúdy živej vody
sťa rieky. Ľudia z nich čerpali a pili.

Keď sa napili, vyšli von a privolali
ďalších. Potom sa páter Emiliano
Tardif modlil nad pátrom Tomislavom
a hovoril: „Nemaj strach, posielam
vám svoju Matku.“
Sr. Briege neprišla do Medžugoria
tak rýchlo ako páter Tardif. Ten prišiel hneď, ako sa dopočul o posolstvách. Po modlitbách za uzdravenie,
na ktorých sa zúčastnilo veľa ľudí,
bol v Čitluku tri dni väznený, možno
i bitý, neviem to celkom presne. Sr.
Briege bola z rehole sestier svätej
Kláry. Tých zážitkov je veľmi veľa, nemám ich všetky zapísané, ale na niektoré z nich sa pamätám.
Aký bol váš vzťah k vizionárom?
Chodievali často na faru?
Vôbec nemali čas na to, aby tam
prichádzali, pretože boli vo svojich
domovoch neustále obliehaní kňazmi a laikmi. Tí im kládli rôzne otázky,
napr. kto zomrie a kto sa vylieči. Bolo
toho na nich veľa, ale také to v tom
období bolo. Za týchto okolností potom došlo k nedorozumeniu, ktoré
zapríčinilo, že náš biskup neveril.
Niekto vraj vtedy povedal, že Panna
Mária označila za vinného biskupa
a nie kňazov, ktorí odmietali poslušnosť. Neskôr vysvitlo, že v skutočnosti to bola iba polovičná pravda. Ja
osobne si myslím, že Božia Matka to
nepovedala, lebo som bola svedkom
zjavenia na hore 20. júla 1983, keď
vizionárka Marija po zjavení, ktoré
trvalo 40 minút, povedala: „Pomodli-
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me sa teraz ruženec.“ Bolo vtedy horúco a na hore sa zišlo takmer 2000
ľudí. Marija povedala, že Božia Matka na každého z ľudí položila ruky
a za každého sa modlila. V posolstve
hovorila, že by sme o biskupovi nemali nepekne hovoriť, ale skôr sa za
neho modliť. Odvtedy som na biskupa ani žiadneho z našich biskupov
nevyriekla zlé slovo. Toto posolstvo
nie je pre mňa žiadny príkaz, skôr ho
chápem ako svoju povinnosť, aspoň
mať voči biskupovi úctu. Rôzne zákernosti už predtým zapríčinili, že
biskup povedal, že nič také nejestvuje, že Matka Božia to nepovedala.
Matke Božej bolo do úst vložených
veľa slov, ktoré nikdy nespomenula.
Vtedy bol biskupom Jeho Excelencia
Žanič. Všetko je uschované v diecéznom archíve a biskup často používa
ako argument to, že neverí a že má
právo neveriť. Neverí, že by Panna
Mária povedala, že biskup je vinný.
A ak by aj bol, Panna Mária by také
slová nikdy nepoužila. Podľa jeho
názoru je Matka Božia ku každému
milosrdná a nedelí ľudí na vinných
alebo nevinných. Bolo to niečo, čo
bolo vyslovené unáhlene a čo už
bolo neskôr veľmi ťažké napraviť.
Okrem toho musíme vždy počítať
s tým, že aj zlý nepriateľ môže veľa
skutočností prevrátiť. Svätý Pavol hovorí, že tam, kde je hriech, je aj milosť, že hriech a milosť sú veľmi blízko seba. Preto si treba dávať veľký
pozor.

Ako ste prežívali vtedajšiu politickú resp. cirkevno-politickú situáciu?
Keď som sa vrátila z Ameriky, mala
som veľký strach. Prišla som z prostredia komunizmu a v Amerike som
žila v oblasti, do ktorej pricestovalo
loďou zo Zadaru veľa mladých ľudí,
ktorí tu ostali žiť. Schovávali sa v našich pivniciach, aby ich polícia nevykázala z krajiny, pretože situácia
bola v tom čase veľmi chaotická.
Z Ameriky som sa vrátila v období,
keď zomrel Tito. Bála som sa, že by
sa mohlo niečo prihodiť, ale potom,
ako sa začali zjavenia s Matkou Božou, som už nemala žiaden strach.
Kostol otváram každý deň o štvrtej
hodine ráno. Pokojne by vtedy mohol
prísť niekto z tajnej služby a zabiť
ma, ale ja viem, že som v Božích rukách. Vtedy žilo veľa ľudí v strachu,
preto sa mnohé zamlčalo. Sama jednoducho nemôžem uveriť niektorým
veciam, ktoré sa pripisovali biskupovi Žaničovi.
Myslím, že mu tie slová do úst vložila skôr UDBA alebo ruská tajná služba. Spravodlivý musí veľa vytrpieť.
Verím tomu, že náš biskup Žanič bol
čestný človek, a že nemal veľa skúseností. Opakujem to ešte raz: Tam,
kde je milosť, je i to druhé. Prenechám to jednoducho Bohu. Určitým
spôsobom ma nezaujíma ani politika, ani ten, kto ju vedie. Už mi záleží
len na tom, aby som sa pomodlila
o jeden Zdravas‘ navyše. Keď bol za-
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vraždený Ceausescu, stratila som
nervy. Sledovali sme správy, aby
sme videli, ako sa to skončí – namiesto toho, aby sme chodili do kostola a modlili sa k Bohu. Bolo to obdobie komunizmu a my sme čakali
len na to, kedy sa skončí. Keď to obdobie pominulo, prišli ešte horšie
časy. Teraz štátny prezident schvaľuje vraždy, potraty, eutanáziu, manželstvá ľudí rovnakého pohlavia,
teda všetko to, čo je proti Bohu a prírode. Nemôžem sa na to pozerať. Televíziu už viacej nesledujem, len raz
denne si vypočujem športové spravodajstvo. Túžim len po tom, aby
som sa modlila k Bohu, nič viac.
K tomu však človek musí dozrieť.

Áno, lebo len tak možno vyjadriť
materinskú lásku. Ja sama som sa
síce nikdy nestala matkou fyzickým
spôsobom, napriek tomu mám
v sebe niečo materinské – pretože
pomáhať sa dá len týmto spôsobom.
Myslím si, že Božia Matka prišla preto, aby nám ukázala, že svet sa nachádza v kríze a pomôcť nám môže
len Boh. Našou úlohou je šíriť toto
posolstvo ďalej.

Napriek hriechom dnešnej doby sú posolstvá Božej Matky veľmi materinské a nežné.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej

Po jednom zjavení povedal vizionár Ivan, že pre náš svet ešte nie
je neskoro. Ste tiež toho názoru?
Samozrejme, že nikdy nie je neskoro. Vždy existuje nádej, hoci je na
svete aj v súčasnosti veľa konfliktov.
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Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104

25. august 2019 – „Drahé deti! Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo
s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Milé deti, vaše
úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo bude vďačné za vašu námahu a obety.
Milé deti, vydávajte svedectvo s ružencom v ruke, že ste moji a rozhodnite sa pre
svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. september 2019 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa na moje
úmysly, aby som vám pomohla. Milé deti, modlite sa ruženec a rozjímajte nad
tajomstvami ruženca, pretože aj vy vo svojom živote prechádzate radosťami
a bolesťami. Týmto spôsobom tajomstvá premieňate do svojho života, pretože
život je tajomstvo, až kým ho nevložíte do Božích rúk. Tak budete mať skúsenosť
viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch Svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste
pozvaní, milé deti, aby ste vydávali svedectvo prežívajúc lásku, ktorú vám Boh
zo dňa na deň preukazuje mojou prítomnosťou. Preto, milé deti, buďte otvorení
a modlite sa srdcom vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. október 2019 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa
modlitba stane balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť,
darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Milé deti,
v úplnej odovzdanosti Bohu on sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety
budú mať zmysel. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. 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.

Pápež povolil oﬁciálne púte do Medžugoria
12. mája 2019 oznámili arcibiskup Hoser a nuncius Pezzuto, že pápež František
povoľuje oficiálne púte do Medžugoria. Podľa tohto rozhodnutia Svätého Otca
odteraz môžu diecézy a farnosti oficiálne organizovať púte do Medžugoria. Doteraz mohli kňazi sprevádzať len súkromne organizované púte. Rozhodnutie Svätého Otca je 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.
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
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