MEDJUGORJE

136

MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

1. štvrťrok 2020
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

Foto: Djani

Mirjana Dragičevičová-Soldová počas zjavenia 2. januára 2020

Pozerajte na kríž!
„Deti moje, zopnite ruky a v tichosti pozerajte na kríž.
Takýmto spôsobom čerpáte vieru, aby ste ju mohli
odovzdávať. Čerpáte pravdu, aby ste mohli rozlišovať.
Čerpáte lásku, aby ste dokázali skutočne milovať. Deti
moje, apoštoli mojej lásky, zopnite ruky, pozerajte na
kríž, len v kríži je spása.“
Matka Božia nás prostredníctvom Mirjany 2. februára 2020
upriamuje na kríž. Sme v Pôstnom období, ktoré je prípravou na oslavu naj
väčšej udalosti ľudských dejín – Pánovej smrti a jeho zmŕtvychvstania.
Svätý Tomáš Akvinský takto rozjíma o utrpení Pána:
„Prečo musel Boží Syn za nás trpieť? Vcelku sú dve veľké príčiny: prvou je,
aby nám dal liek proti hriechom, a druhou, aby nám dal príklad, ako máme
žiť.
Liek preto, lebo v Kristovom utrpení nachádzame liek proti všetkým zlám,
do ktorých upadáme pre svoje hriechy.
Ale úžitok nie je menší ani vtedy, keď ide o príklad. Veď Kristovo utrpenie
stačí, aby od základu stvárnilo náš život. Lebo kto chce žiť dokonale, nemu
sí robiť nič iné, ako pohŕdať tým, čím pohrdol Kristus na kríži, a túžiť po tom,
po čom túžil Kristus. Veď na kríži nechýba nijaký príklad čnosti.
Ak hľadáš príklad lásky: ,Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj
život za svojich priateľov‘ (Jn 15, 13). To urobil Kristus na kríži. A keď dal za
nás svoj život, nemá byť ťažké prijať pre neho akékoľvek zlo.
Ak hľadáš trpezlivosť, nájdeš na kríži tú najvynikajúcejšiu.
Ak hľadáš príklad pokory, pozri na Ukrižovaného: veď Boh sa dal súdiť za
vlády Poncia Piláta a zabiť.
Ak hľadáš príklad poslušnosti, nasleduj toho, ktorý sa stal poslušným
Otcovi až na smrť.“
Pôstny čas je obdobím stíšenia a otvorenia svojho srdca pre večné hodno
ty. Vo sviatosti zmierenia nám milosrdný Otec ponúka možnosť načerpať
silu a obnoviť svoje pevné rozhodnutie: žiť pre večnosť, využiť čas na kona
nie skutkov lásky a ostať otvorenými pre Boží hlas v našom
vnútri. Potom môže zaznieť radostné veľkonočné Aleluja
v našom živote!

V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s Henrykom Hoserom

Cítiť Božiu
prítomnosť
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Jeho Excelencia arcibiskup Henryk Hoser je od júla 2018 stálym
apoštolským vizitátorom v Medžugorí. Pallotín a emeritný biskup
Varšavy – Pragy bol už predtým v nasadení ako mimoriadny vyslanec pápeža pre Medžugorie. Jeho úlohou je stále a dlhodobo zúčastňovať sa na sprevádzaní farského spoločenstva v Medžugorí a pútnikov. 1. novembra 2019 na sviatok Všetkých svätých mala Modlitbová akcia možnosť stretnúť sa s monsignorom Hoserom a hovoriť
s ním o Medžugorí, narastajúcom počte pútnikov, nových spoločenstvách a prípadnej budúcnosti pútnického miesta.
Zažili sme Henryka Hosera ako veľmi rozvážneho, úprimného
a múdreho človeka, ktorý hovoril o Medžugorí s veľkou úctou. Obzvlášť výrazne bolo cítiť jeho radosť z mnohých spovedí, obrátení,
povolaní, ktoré sa dejú v Medžugorí. Môžeme byť vďační, že máme
v Medžugorí monsignora Hosera.
Vaša Excelencia, dnes je 1. no
vembra 2019 a Cirkev slávi svia
tok Všetkých svätých. Sme veľmi
vďační, že sa môžeme s vami, va
tikánskym delegátom, o tom roz
právať. Už ste tu dva roky. Aký
dojem máte z tohto miesta a pre
dovšetkým z toho, čo sa tu deje?
Áno, dnes je mimoriadny sviatok,
sviatok Všetkých svätých. Sme veľmi
vďační a plní radosti, lebo Mária je
Kráľovnou všetkých svätých.
Za posledné dva roky sledujeme, že
prichádza stále viac a viac pútnikov,
pozorujeme dynamiku nárastu.
Medžugorie priťahuje ľudí zo všet
kých krajín a svetadielov, kresťanov
zo všetkých kútov sveta. Je to dôkaz,
že Cirkev je v pravom význame slova
„katolíckou“, teda všetko obsahujú
cou. V Zjavení apoštola Jána to zna
mená, že prídu ľudia všetkých náro
dov, kmeňov, plemien a jazykov (po
rov. Zjv 7, 9), a to je aj tu v Medžugo
rí. Prichádzajú ľudia všetkých národ

ností, aby sa tu modlili a stretli sa
s Bohom. V dnešnej dobe ľuďom
chýba kontakt s Bohom, vertikálny
kontakt, smerom nahor. Len človek
má schopnosť transcendentnosti,
ale rozmer transcendentnosti sa
mnohonásobne vytratil. Dnes sme
veľmi horizontálni, veľmi materiálni
a materialistickí. Realitou Medžugo
ria je, že ľudia, ktorí sem prídu, podá
vajú správy o tom, že niečo pociťujú,
niekoho cítia, že tu pociťujú Božiu
prítomnosť.
Aký vplyv má Medžugorie podľa
vás na novú evanjelizáciu?
Chcel by som upozorniť na to, že pá
pež František hovoril o spojení medzi
posvätnými miestami vo svete a no
vou evanjelizáciou. Vo svojom Motu
proprio1, ktoré nedávno uverejnil, ho
voril o úlohe posvätných miest pri no
vej evanjelizácii. Je pravda, že mnohí,
ktorí v Medžugorí nadviazali nový
kontakt s Bohom, vniesli po návrate
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do svojich krajín spiritualitu z Medžu
goria do ich posvätných miest. Je to
veľmi rozšírené v Južnej Amerike,
hlavne v španielsky hovoriacich kraji
nách. Ale aj v Ázii, v Európe a dokon
ca v Nemecku. Myslím, že Viedeň je
tiež veľmi dôležitá. Minulý rok som
bol vo Viedni s kardinálom Schönbor
nom a videl som, že večerná liturgia,
ktorú sme mali tu v Medžugorí, sa
konala aj tam a zaplnila celý Dóm sv.
Štefana vo Viedni (poznámka redak
cie: týka sa to Modlitby za pokoj
v Dóme sv. Štefana). Myslím, že dnes
existuje dynamika novej evanjelizá
cie vo svete.
Čo znamená pre vás osobne
Medžugorie? Čo je posolstvom
Medžugoria a čo je zvláštne na
Medžugorí?
Medžugorie je miestom, kde sa
mnohí obrátili. Máme tu tisíce spove
dí každý deň! To je nový fenomén,
lebo inde v Európe sa význam spove
de prevažne vytratil. Tu však došlo
k neuveriteľne mnohým obráteniam
prostredníctvom sviatosti zmierenia,
prostredníctvom sviatosti Božieho
milosrdenstva. Okrem toho máme
mnoho nových povolaní, ktoré tu
vznikli. Je to približne osemsto povo
laní, kňazských a rehoľných povola
ní, ktoré tu vznikli za posledných
tridsať rokov. Osemsto!

V Medžugorí je aj mnoho mla
dých spoločenstiev, z ktorých
väčšina je ovocím Medžugoria.
Áno, máme tu mnoho nových spolo
čenstiev, skoro dvadsať. Usídľujú sa
tu a žijú duchom Medžugoria, du
chom a spiritualitou Panny Márie
a duchom Krista. Preto máme kaž
dodenne eucharistickú poklonu
v kaplnke, v blízkosti hlavného kosto
la. Máme aj poklonu na úpätí Križev
ca, kde sa koná krížová cesta. To sú
dôležité aktivity, ktoré vedú ľudí
k tomu, aby tu žili. K môjmu apošto
látu patrí pracovať v jednote s ľuďmi,
ktorí sem prídu. Je to veľmi intenzív
ne a veľmi pekné.
Ako vidíte budúcnosť tohto
miesta?
Verím, že budúcnosť bude pozitívna
a dôležitá. Musíme prijať narastajúci
počet pútnikov, každý rok ich prichá
dza viac. Tento rok bolo oveľa viac
pútnikov ako v minulom roku. Včera
tu bolo napríklad 3000 Talianov.
Ďakujem vám za rozhovor a váš
čas!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej

Spomínané Motu proprio zverejnil pápež František 11. februára 2017. Týmto preniesol
kompetenciu pre rozvoj a podporu duchovnej starostlivosti vo svätyniach Cirkvi na Pápežskú
radu na podporu novej evanjelizácie. Predtým prináležala táto úloha Kongregácii pre klerikov.
Vo svojom liste zdôrazňuje pápež František dôležitosť posvätných miest pre novú evanjelizáciu a menuje pútnické miesta, kde veriaci „do hĺbky pocítili Božiu blízkosť, nežnosť Matky
Božej a spoločenstvo svätých“.
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Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom OFM

Otvorené dvere

Páter Marinko Šakota je už od roku 2013 miestnym farárom
v Medžugorí. Ako farár tejto mimoriadnej farnosti je zodpovedným nielen za medžugorských farníkov, ale aj za nespočetné
množstvo pútnikov, ktorí prichádzajú a zúčastňujú sa na duchovnom programe vo farskom kostole. Túto významnú úlohu vykonáva páter Marinko vo svojej skromnosti, zdvorilosti a mimoriadnom prístupe k službe, s veľkou láskou a trpezlivosťou. V rozhovore zdôraznil, že farnosť v Medžugorí by mala nielen poskytovať služby pútnikom, ale mala by slúžiť aj modlitbou Matke Božej, aby tak naplnila neobyčajný Boží plán s touto farnosťou.
Milý pán farár, už je za nami rok,
ktorý bol veľmi dôležitý pre
Medžugorie a zapíše sa do dejín
Medžugoria. Môžete to zrekapitu
lovať?
Tento rok bol mimoriadnym rokom
tak ako každý iný rok, len hádam
o trochu mimoriadnejším. Lebo tento
rok pápež František prijal dôležité roz
hodnutie. A to, že od mája 2019 sa
môžu oficiálne konať púte do Medžu
goria. A už zaznamenávame pozitíva.
Prichádza viac kňazov a pútnikov do
Medžugoria. Toto rozhodnutie otvorilo
dvere dokorán. Mnohým, ktorí mali
pochybnosti a predsudky, toto rozhod
nutie otvorilo srdcia. Čo ešte bolo dô
ležité, to bol festival mládeže. Boli tu
totiž dvaja kardináli aj veľa biskupov.
Tento rok bol aj preto mimoriadny,
lebo
prítomnosťou
duchovných
pastierov sme pociťovali celistvosť
Cirkvi a to bolo sprevádzané veľkou

radosťou! Teraz pozorujeme, že pri
chádza oveľa viac kňazov a pútnikov
ako predtým. Mimoriadne je to, že
Medžugorie sa dotklo života ľudí.
Medžugorie kladie otázky. Púť má za
následok, že ľudia si kladú otázky, na
príklad: „Čo mám teraz robiť?“ – „Aký
je môj život?“ Vnímame, ako sa ľudia
menia, ako sa otvárajú a kladú si
otázky týkajúce sa ich vlastného živo
ta.
Tak ako aj predtým, veľa ľudí
chodí na svätú spoveď. Máte do
statok kňazov –spovedníkov?
Ľudia sú pripravení ísť na spoveď
a tu mnohí spoznajú podstatu svia
tosti zmierenia. Aké je dôležité pre
dušu, aby sa človek dokázal odbreme
niť, oslobodiť. To je milosť, ktorú do
stávame pri spovedi. Tu ľudia objavu
jú sviatosť zmierenia, sviatosť vyslo
bodenia, obrátenia. Len pre Chorvá
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tov nemáme, žiaľ, dostatok kňazov, žou môžeme tento pokoj rozširovať
ktorí by ich spovedali. Ale už prichá do celého sveta. Môžeme veľa uro
dzajú na pomoc mnohí kňazi z Bosny. biť!
Prichádza tak veľa pútnikov, že sa ne
Matka Božia si zvlášť vyvolila
môžu všetci vyspovedať. My ľudia ne
farnosť v Medžugorí,
sieme vo svojej duši veľ
aby sa dala do jej slu
kú ťažobu. My ľudia zaťa
žieb. Ako sa podľa
žujeme seba aj ostat
„Prítomnosť
teba rozvíja farnosť?
ných. Ale existuje liek,
Matky Božej
Uberá sa naďalej tou
pomoc. Je to okrem iné
ho spoveď, samozrejme roztápa ľadovce to cestou? Ako sa jej
darí pri šírení posol
aj psychoterapia. V spo
v ľudských
stiev?
vedi sa nám Ježiš priho
srdciach.
“
Matka Božia si vyvolila
vára: „Poďte ku mne
túto farnosť a tá na to
všetci, ktorí sa namáha
te a ste preťažení, a ja vás posilním“ reagovala a reaguje i naďalej. Táto
(Mt 11, 28). To je zmyslom spovede. farnosť má dve úlohy: byť Martou
Boh to chce, Boh by nás chcel odbre aj Máriou. Byť Martou znamená priví
meniť. Prišiel k nám, aby nám prinie tať pútnikov. Vďaka Bohu mnohí sprí
stupnili svoje domy a prebudovali ich
sol pokoj.
na penzióny. Prijímajú pútnikov a to
Matka Božia nás sprevádza, aj je veľmi dôležité. Matka Božia chce,
nás osobne, už veľa rokov. Môžeš aby sme sa stali svedkami. My môže
aj ty z tvojho osobného života po me byť svedkami, ale ľudia z farnosti
vedať, že si rád, že ťa Matka Božia nesmú zabudnúť na druhú úlohu,
úlohu Márie, Martinej sestry. Ak za
pozvala?
Áno, a stále viac. Ja si čoraz viac budneme na Máriinu úlohu, tak to
uvedomujem, aká je to milosť. Poci nebude mať žiadny zmysel. Mnohí
ťujem, že ak som preniknutý láskou, ľudia z farnosti sa veľmi snažia a ro
nič nie je ťažké. Som veľmi vďačný bia veľa dobrého. Napríklad bezplat
za túto rolu, že tu môžem slúžiť Mat ne prijímajú postihnutých pútnikov
ke Božej a byť jej tu k dispozícii. Ale počas ich medzinárodnej púte. Tento
Matka Božia povoláva každého rok bolo takýmto spôsobom bezplat
z nás, nás všetkých, jej deti, nosite ne prijatých 2200 ľudí. Aj kňazov pri
ľov jej pokoja, aby sme sa stali jej jímajú v deň výročia bezplatne. Tohto
predĺženými rukami. Každý z nás to roku to bolo 350 kňazov. Robia sku
môže prežívať svojím spôsobom. Už točne veľa dobrého, o čom nikto ani
to je mimoriadna úloha, že to môže netuší. Ale je tu pokušenie len praco
me objavovať v tomto momente, vať, starať sa len o prácu, a nemodliť
v tejto dobe. Spoločne s Matkou Bo sa. To je veľké pokušenie, lebo je stá
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le čo robiť. Musíme sa vedome roz
hodnúť pre modlitbu a vedome si
nájsť čas na ňu.
Mne sa javí fenomén Medžugo
ria ako siamské dvojičky. Zjave
nia Panny Márie a veľké pútnické
miesto, ktoré takto vzniklo, neod
deliteľne patria k sebe. Čo si
o tom myslíš?
Medžugorie je mimoriadnym mies
tom, pretože sa tu Matka Božia ešte
stále zjavuje. Pýtame sa prečo a ako
je to možné. Ale zjavenia z Medžugo
ria sú jedným zo spôsobov Božieho
pôsobenia. Pretože Boh pôsobí inak,
ako my očakávame. My ho neočaká
vame v malej hostii, ale on prichádza.
Neočakávame, že príde k služobnici,
k jednoduchej žene. Už aj vtedy sa ľu
dia čudovali. My neočakávame, že
Boh je taký. Stalo sa niečo neočaká
vané. Tu pociťujeme prítomnosť Mat
ky Božej a táto prítomnosť pôsobí na
ľudí. Verím, že to prinesie ovocie – ob
rátenie a zmeny k lepšiemu. Lebo táto
prítomnosť Matky Božej zároveň roz
tápa ľadovce. Prostredníctvom jej prí
tomnosti sa menia chladné srdcia
ľudí, stávajú sa láskavejšími, otvárajú
sa. To je ten zázrak Medžugoria. Ako
to bude v budúcnosti, to neviem. Ale
nechajme sa prekvapiť.

Je veľkým darom, že je tu arci
biskup Hoser.
Áno, arcibiskup Hoser je skutočne
veľmi dobrý človek, kňaz a biskup. Je
múdry a rozhodný. Chce pre Medžu
gorie niečo urobiť, pretože vidí, že to
prináša dobré ovocie. Chcel by po
môcť Medžugoriu, aby napredovalo.
Je presvedčený, že je to Božie dielo
a Medžugorie zohráva dôležitú úlohu
pre Cirkev a svet. Preto by chcel po
môcť, aby bez problémov mohli pri
chádzať pútnici a aby sa im mohlo
slúžiť.
Ako sa ti javí úloha spoločen
stiev, ktoré sú tu v Medžugorí?
Spoločenstvá tu v Medžugorí sú sku
točne bohatstvom. Myslím, že môžu
byť ešte viac nápomocné a prispieť
k tomu, aby mohli slúžiť pútnikom
a Matke Božej prostredníctvom prís
lušnosti k rodine nazývanej Medžugo
rie. Spoločenstvá tu zohrávajú dôleži
tú úlohu a verím, že s pomocou arci
biskupa Hosera sa im do
stane viac priestoru
a budú môcť ešte viac
prispieť.
Rozhovor
pre Modlitbovú akciu
viedol MD.
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Využime svoj život, aby
sme vydávali svedectvo
Na sviatok Všetkých svätých prišla vizionárka Marija, ktorá
žije v Taliansku, do svojho rodiska Medžugoria, aby navštívila
hroby svojej rodiny. Večer v ten istý deň sme mali možnosť
zúčastniť sa na jej zjavení Matky Božej, ktoré sa konalo v jej
pútnickom dome Magnifikat. V nasledujúci deň na sviatok
Všetkých verných zosnulých sme mohli s ňou urobiť krátky
rozhovor.
V rozhovore z 2. novembra 2019 vizionárka Marija zdôraznila ak
tuálnosť posolstiev. Ešte aj dnes sa konajú zjavenia, presne ako na
začiatku v roku 1981. Každý z nás je oslovený a pozvaný Matkou Bo
žou, aby žil jej posolstvá.
Toto hovorí vizionárka Marija:
„Stále hovorím, že nezáleží na počte pútnikov. V hĺbke môjho srdca cítim,
že ľudia, ktorí prichádzajú sem do Medžugoria, sa vracajú ako noví ľudia,
obrátení, ako ľudia, ktorí sa rozhodli pre zmenu. Mne osobne záleží na tom,
aby sa prijali posolstvá Matky Božej a aby sa presadzovali v praxi. Lebo naj
dôležitejšie je, aby sme skutočne prijali a žili to, k čomu nás pozýva Panna
Mária. Matka Božia je stále ešte tu, zjavenia ešte pretrvávajú. Panna Mária
sa zjavuje a pozýva nás k obráteniu. To povedala v roku 1981 a dnes to ešte
viac zdôrazňuje, ešte dôkladnejšie vysvetľuje. Niekedy si myslíme, že to
všetko je normálne, ale nie je to obvyklé.“
So zreteľom na sviatok Všetkých svätých, čo nás všetkých kon
frontuje s témou smrti, povedala:
„Som pozvaná k obráteniu, lebo život tu na zemi sa skončí a začne sa iný
život. Budeme postavení pred Božiu tvár a určite sa budeme musieť zodpo
vedať za to, čo sme urobili, aj za to, čo sme nerobili a čo sme mali urobiť.
Pozývam vás všetkých, začínam hneď od seba, aby sme využili tento oka
mih, a vydávali svedectvo svojím životom. Mnoho ľudí je vzdialených od
Boha a každodenne ich pribúda. Matka Božia hovorí: ,Buďte mojimi apoš
tolmi, buďte mojimi vystretými rukami!‘“
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Rozhovor
s Marijou Pavlovičovou-Lunettiovou
Nakoniec sa môžu na základe
povolenia pápeža oficiálne uspo
radúvať púte do Medžugoria.
Marija Pavlovičová-Lunettiová
s vďač
n osťou zdôraznila, že
Medžugorie bolo vždy v srdci
Cirkvi:
„Medžugorie bolo vždy legálne, ľu
dia sa tu zakaždým modlili, postili
a mali snahu obrátiť sa. Nemáme
nič nové, čo by sme mali spomenúť,
aj keby mal prísť ďalší nový kňaz.
Medžugorie sa nikdy neuberalo zlou
cestou, bolo vždy na správnej ceste:
na ceste k Eucharistii. Matka Božia
nás viedla z Vrchu zjavenia do kos
tola. Povedala nám, aby sme popro
sili pátra Joza, nech slávi svätú
omšu. Modlili sme sa ruženec, pos
tili, Matka Božia nás viedla k adorá
cii. Teraz máme poklonu každú so
botu, cítime Božiu prítomnosť tak
ako nikde.“
Ďakujeme Mariji Pavlovičo
vej-Lunettiovej za jej príklad, tr
pezlivosť a modlitbu, ktorú nám
prisľúbila. Aj my sa chceme za
ňu a všetkých vizionárov modliť,
aby mali naďalej dostatok sily
a mohli tak svojím životom od
dane slúžiť Matke Božej. 
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Modlitbové skupiny sú
školami duchovného života

Rozhovor
so sestrou Ivankou

Sestra Ivanka je Bohu zasvätená sestra, ktorá pochádza z Medžugoria. V našom rozhovore rozpráva o začiatkoch zjavení v Medžugorí, ako aj o modlitbovej
skupine, ktorú si Matka Božia na začiatku zjavení želala, a ktorej členkou bola sestra Ivanka. Neskôr vstúpila do spoločenstva „Mária, Kráľovná pokoja“, ktoré
pôsobí v Medžugorí.
Porozprávaj nám o začiatku
zjavení.
Keď sa začali zjavenia v Medžugo
rí, mala som 13 rokov. Svoj život tak
delím na dve obdobia, život pred zja
veniami a život po nich. Začiatok zja
vení znamenal veľký zlom pre môj
život, ako aj život všetkých obyvate
ľov Medžugoria. Bola som vtedy veľ
mi mladá, v tínedžerskom veku.
Doma som bola napriek komunistic
kému režimu vychovávaná v duchu
viery. V období dospievania si človek
kladie veľa otázok, a preto bolo pre
mňa veľkou milosťou, že sa Matka
Božia zjavila práve v tomto čase.
Môj život sa totiž začal uberať iným
smerom. Zistila som, že Boh existu
je, že ma miluje a že život má hlbší
zmysel. Predtým som nevedela, že
Matka Božia sa môže aj zjavovať,
netušila som o zjaveniach v Lurdoch
a Fatime. Preto boli zjavenia pre
mňa niečím veľkolepým.
Neskôr si Matka Božia želala zalo
ženie modlitbovej skupiny a ja som
sa stala jej členkou. To boli začiatky

mojej spoločnej cesty s Pannou Má
riou. Prišla som k presvedčeniu, že
Boh ma miluje a je súčasťou môjho
života. V modlitbovej skupine od nás
Matka Božia žiadala, aby sme sa po
čas nasledujúcich štyroch rokov ve
novali len tejto „škole“ a nehľadali si
inú životnú cestu. Povedala nám, že
pre mladého človeka je najdôležitej
šie, aby spoznal Boha, potom je
všetko ostatné v živote jednoduch
šie. Môžem to dosvedčiť svojím
vlastným životom. Samozrejme, že
prídu i ťažkosti a problémy, ale keď
má človek hlbokú vieru v Boha, všet
ko sa nakoniec zmení na dobré. Dô
ležité je prežiť každý deň vo viere
v Boha.
Prezraď nám niečo o modlitbo
vej skupine.
Je toho veľa, čo by sa dalo poroz
právať. Matka Božia kráčala krok za
krokom spolu so mnou. Žiadala, aby
sme každý deň začínali i končili
modlitbou a aby sme sa tiež denne
zúčastňovali svätej omše. Keď som
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neskôr vstúpila do spoločenstva,
bolo pre mňa ľahké naladiť sa na
jeho modlitbový rytmus, keďže som
naň bola zvyknutá už z našej skupi
ny. Panna Mária si želala, aby sme
raz týždenne vyšli na Vrch zjavení
a horu Križevac a aby sme sa postili
a modlili za jej úmysly. Vysvetlila
nám, že to, prečo je tu s nami, je sú
časťou Božieho plánu. Pokúsila sa
prostredníctvom nás priviesť rodiny
k spoločnej modlitbe. My mladí sme
tak často už veľmi skoro ráno budili
ostatných členov našich rodín, aby
sme sa spoločne modlili.
V tejto prvej modlitbovej skupi
ne boli aj Jelena a Marijana. Čo
sa prostredníctvom ich prítom
nosti udialo?
U Jeleny sa všetko začalo tým, že
najprv videla anjela. Bolo to v de
cembri roku 1982. Jelena mala vte
dy deväť alebo desať rokov. Potom
začala vidieť Božiu Matku prostred
níctvom srdca a počuť jej hlas. Ne
skôr počula hlas Božej Matky aj Ma
rijana. Myslím, že sa to začalo práve
v tej malej modlitbovej skupine, kde
sa tieto dve dievčatá modlili spolu
so svojimi priateľkami zo susedstva.
Časom sa skupina rozrástla. Ja som
sa stretnutí tejto prvej modlitbovej
skupiny nezúčastňovala, pristúpila
som do nej až po nejakom čase.
Stretávali sme sa každý deň popo
ludní a modlili sme sa. Začínali sme
väčšinou piesňami a vlastnou mod
litbou. Panna Mária nám povedala,

že modlitba sa má začínať tak, aby
sme svoje starosti a ťažkosti prene
chali Bohu. Potom sme čítali niečo
z evanjelia, pričom sme sa striedali
a spoločne zdieľali Bibliu. Na konci
nám Panna Mária dala svoje požeh
nanie a spýtala sa nás, či sme prečí
taným častiam Biblie dobre rozume
li. Väčšinou sa s nami modlil aj kňaz,
často to bol páter Petar. Počas tých
to modlitbových stretnutí zanechala
Božia Matka pre skupinu často neja
ké posolstvo.
O čom hovorila Matka Božia vo
svojich posolstvách?
Pamätám sa, že Matka Božia nás
dlhšie učila o cnostiach. Rozprávala
sa s nami o pokore, láske a iných
cnostiach. Spontánne si spomínam
na jednu myšlienku: „Láska je najväčšia, ale pokora je prvá zo všetkých cností.“ Neskôr, keď som čítala
životopisy svätých, spomenula som
si na to, že Božia Matka nás už
o svätosti učila. Raz nás napríklad
nechala opakovať: „Nie som svätý,
ale som povolaný k svätosti“. Vtedy
sme boli všetci deťmi a mladými
ľuďmi a pravdaže sme toho veľa
o svätosti nevedeli. Keďže každá
z našich rodín mala hospodárstvo,
Matka Božia od nás žiadala, aby
sme doma pomáhali. Aby sme sa
kvôli modlitbe nevyhovárali na to, že
nemôžeme pracovať. Niektorí z nás
mali v škole zlé známky. Panna Má
ria si želala, aby sme si známky naj
prv zlepšili a až potom sa opäť pri
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pojili k modlitbovej skupine. Nechce
la, aby sme modlitbu používali ako
výhovorku, prečo sa nemôžeme
učiť. Hovorila nám: „Máte čas na
všetko.“
Ďalšou maličkosťou, na ktorú si
pamätám, je to, že nás učila, aby
sme vždy zjedli to, čo mama navarí.
O týchto malých obetách Bohu ho
voria aj svätí, napríklad svätá Teré
zia z Lisieux. Aj keď nejaké jedlo ne
máme radi, môžeme ho predsa zjesť
a priniesť tak Bohu malú obetu. Ne
musíme hneď hľadať niečo iné, či
neskôr vyjedať chladničku. Toto
boli konkrétne rady pre duchovný ži
vot. Modlitbová skupina bola preto
pre mňa akousi školou duchovného
života.
Niektorí z modlitbovej skupiny
sa neskôr vydali cestou Bohu
zasväteného života. Ako k tomu
prišlo?
Matka Božia od nás žiadala, aby
sme po štyri roky nášho života na
vštevovali jej „školu“. Aby sme po
čas tohto obdobia nerobili žiadne
rozhodnutia týkajúce sa nášho ďal
šieho smerovania. Toto štvorročné
obdobie skončilo v roku 1987. Sa
mozrejme, že viacerí zo skupiny túži
li pokračovať v tejto ceste. Vďaka
Medžugoriu tak vzniklo veľa spolo
čenstiev. Medzi inými aj naše spolo
čenstvo „Mária, Kráľovná pokoja“.
Traja z nášho spoločenstva – sestra
Danica, brat Ignaz a ja – sme boli

členmi pôvodnej modlitbovej skupi
ny. Iní zo skupiny sa neskôr rozhodli
pre manželstvo a založenie rodiny.
Aký je najväčší prínos duchov
ného spoločenstva?
Predovšetkým sa naučíte dôvero
vať Bohu. Kým ste mladý, máte svo
je plány, svoju vlastnú hlavu. Až ne
skôr zistíte, že bolo pre vás lepšie,
ak sa veci udiali inak, ako ste si ich
naplánovali. Tým sa učíte dôverovať
Bohu, lebo Boh riadi náš život.
Zmyslom života je napĺňať Božiu
vôľu, robiť to, čo chce Boh. Je dôleži
té dôverovať Bohu a vedieť prijať aj
chvíle, keď sa veci dejú inak, ako si
to želáme my. V modlitbe hovoríme:
„Buď vôľa tvoja“. A keď sa pozrieme
späť, zbadáme, že Boh vždy kráčal
spolu s nami. Je to ako v tej známej
básni o stopách v piesku. Keď sa
Boha pýtali, kde bol v najťažších
chvíľach, odpovedal, že nás vtedy
niesol na rukách, a preto ostali
v piesku iba jedny šľapaje. V istom
období som sa mala veľmi zle, vede
la som však, že: „Boh je tu!“ Neve
dela som, aké bude mať toto obdo
bie priebeh a čo sa ešte udeje, no
vedela som, že „Boh je so mnou“
a toto vedomie mi stačilo. Je dôleži
té zachovať si vernosť voči Bohu,
dôverovať mu, pretože Boh je nám
vždy verný.
Za rozhovor ďakuje
Dr. Maximilian Domej
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Pán je vždy
s nami

Svedectvo
pátra Joachima Heimerla

1. mája 2019 bol vo Viedni u Milosrdných bratov vysvätený za kňaza Dr.
Joachim Heimerl. Jeho príbeh je jedinečný a úzko spojený s pôsobením
Matky Božej v Medžugorí. Jeho pôsobivé svedectvo dodáva odvahu k tomu,
aby sme verili v Boha v každej životnej situácii a všetko vložili do rúk našej
dobrej Matky. Boh dokáže v jednej chvíli všetko zmeniť a obrátiť na dobré.
Dôležité je len veriť mu, dať mu svoje „áno“ a potom už len nasledovať
vnuknutia Ducha Svätého.
Moje želanie stať sa kňazom
Mal som iba necelých 11 rokov a už vtedy som vedel, že by som sa mal
stať kňazom. Hoci som vedel o svojej túžbe, rozhodol som sa po skončení
civilnej služby pre štúdium germanistiky a histórie. Promoval som na tému
Goethe, pracoval som ako vedecký žurnalista ako aj lektor na Mníchovskej
univerzite a vyučoval som tiež na jednom gymnáziu v Bavorsku. Keďže som
to nepociťoval ako svoje skutočné poslanie, pokúšal som sa hľadať si cestu
ku kňazskému povolaniu. Uprostred pracovného života to však nebolo cel
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kom jednoduché. Počas súkromného zasvätenia v milostivej kaplnke v mes
te Altötting som celý svoj život vložil do rúk Ježiša a Márie. Tento akt zasvä
tenia bol mojím „Ad sum“ – mojím „tu som“ kňazskému životu. Mal som
silnú vieru v to, že môj Pán a jeho Matka budú riadiť všetko ostatné v mo
jom živote.
No stavali sa mi do cesty jedna prekážka za druhou. Stanovili mi diagnózu
ťažkej, nevyliečiteľnej choroby a vedel som, že nebude možné, aby ma prija
li do kňazského seminára. Bolo mi tiež jasné, že by som nároky späté so
seminárom vôbec nezvládol v mojom stave.
Zároveň som si však uvedomoval, že sa bezpodmienečne musím stať kňa
zom. Ako kňaz som chcel slúžiť chorým. Pochopil som, že práve toto malo
byť „povolanie v mojom povolaní“. V tej chvíli však realizácia tejto myšlienky
vyzerala beznádejne. No napriek tejto bezvýchodiskovej situácii som bol po
celý čas vnútorne presvedčený o tom, že raz toto povolanie budem môcť
vykonávať. Keď sa obzriem naspäť, môžem len povedať, že to bolo presne
tak: moja choroba bola zároveň poslednými dverami na ceste ku kňazstvu.
Medžugorie
O Medžugorí som po prvýkrát počul v polovici osemdesiatych rokov. Keď
sa mi naskytla možnosť ísť na púť do Medžugoria, upevnilo sa tam moje
vnútorné presvedčenie stať sa kňazom. Moja matka už niekoľko rokov odo
berala časopisy MEDJUGORJE a Oáza pokoja. V nich som si prečítal článok
o tom, ako sa viedenský lekár stal kňazom. Išlo o Dr. Ignaza Hochholzera.
Počas môjho pobytu v Ríme som sa s veľkou túžbou modlil za milosť stať
sa kňazom. Potom som počas rannej svätej omše v Bazilike Santa Maria
sopra Minerva pocítil nutkanie kontaktovať Dr. Hochholzera. Zrazu som vo
vnútri svojho srdca vedel, že on bude mojou poslednou nádejou a že by sa
moje želanie stať sa kňazom mohlo naplniť vo Viedni. To, čo nasledovalo
potom, by som nikdy predtým nepovažoval za možné! Dr. Hochholzer mi
obratom odpísal, že môj list odovzdal kardinálovi Schönbornovi. Kardinál mi
krátko nato poslal svoju odpoveď a tento kontakt potom skutočne nasmero
val moju ďalšiu cestu za kňazským povolaním. Kardinál Schönborn poveril
mojím duchovným vedením Dr. Hochholzera, umožnil mi štúdium teológie
a praktické vzdelanie u viedenských augustiniánov.
Konečne kňazom
V kaplnke sv. Andreja v arcibiskupskom paláci som v októbri 2017 dostal
poverenie na lektorát a akolytát, ako aj admissio, t. j. prijatie medzi kandi
dátov kňazstva.
V kláštore milosrdných bratov vo Viedni ma kardinál Schönborn v júli 2018
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vysvätil za diakona a napokon 1. mája 2019 za kňaza. O dva dni neskôr
som už v Dóme sv. Štefana mohol sláviť primície.
Témou pre môj primičný príhovor sa stali slová z Listu Filipanom: „Pán je
blízko“ (Flp 4, 5). Pretože tento výrok skutočne symbolizoval moju cestu za
vierou a kňazským povolaním už od mladosti: Pán je vždy s nami. Nikdy nás
neopúšťa! Sprevádza nás na všetkých našich cestách a na konci nás privá
dza späť k sebe. Počíta s každým z nás a obzvlášť s tými, s ktorými by už nik
iný viacej nerátal – napríklad s chorými. Stávajú sa osobitným pokračova
ním jeho kríža, v mojom prípade dokonca vykonávateľmi kňazského povola
nia.
Ďakujem!
Tak sa teda v mojom prípade stalo kňazské povolanie skutočnosťou! Vďa
čím za to predovšetkým kardinálovi Schönbornovi a Dr. Hochholzerovi, ale
aj medžugorským časopisom MEDJUGORJE a Oáza pokoja. Moja vďaka
patrí aj všetkým ľuďom, ktorí ma po celé tie roky sprevádzali a modlili sa za
mňa. Vďačnosť cítim samozrejme aj voči Božej Matke, ktorá ma svojou ma
terinskou rukou už od mladosti viedla k jej Synovi Ježišovi, večnému veľkňa
zovi. 
Páter Ignaz Hochholzer (na fotografii vpravo) pri vysviacke Dr. Joachima Heimerla

Vianoce a Nový rok

2020 v Medžugorí
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Božia láska

Svedectvo
Benedetty Frigeriovej

vyliečila moje srdce
Benedetta Frigeriová je mladá talianska žena a matka. Jej otec je známy lekár Dr. Luigi Frigerio, ktorý v roku 1985 spolu s viacerými talianskymi lekármi preskúmal zjavenia v Medžugorí z medicínskeho hľadiska. Benedetta mohla po viacerých ťažkých rokoch svojho života objaviť
v Medžugorí vieru v Boha a začať celkom nový život. Obzvlášť dôležitou
na jej ceste za vierou bola vizionárka Marija Pavlovičová-Lunettiová,
ktorú spoznala vďaka svojej práci novinárky a s ktorou sa aj spriatelila.
Volám sa Benedetta Frigoriová. Som Talianka a pochádzam z malého mes
ta, ktoré sa nachádza v blízkosti Milána a mesta Monza. Mám 36 rokov,
som vydatá a mám malého syna. Prvýkrát som sa ocitla v Medžugorí, keď
som mala iba jeden rok. Na to si už samozrejme nemôžem pamätať. Moja
rodina prišla do Medžugoria preto, lebo môj otec bol jedným z prvých leká
rov, ktorí prišli skúmať tunajšie zjavenia.
Ťažké časy
Ako mladá žena som vo svojom živote čelila viacerým problémom. V obdo
bí od 19 do 27 rokov sa mi vôbec nevodilo dobre. Trpela som depresiami
a vážila som vtedy minimálne o 10 kg menej. Žiaden lekár mi nevedel dopo
môcť k tomu, aby som opäť pribrala na váhe. Toho času sa v mojom živote
udialo niečo veľmi zlé a ja som mala preto doslova zlomené srdce. Síce som
sa usilovala vymaniť z tejto neľahkej situácie, vlastnými silami som to však
nedokázala.
Matka Božia si ma povolala
Pápež Benedikt XVI. v roku 2010 zvolal komisiu, ktorá mala preskúmať
javy v Medžugorí. Ako novinárka som od svojho zamestnávateľa dostala po
nuku vycestovať do Medžugoria a urobiť rozhovor s vizionárkou Marijou Pav
lovičovou-Lunettiovou. Tak som teda v roku 2010 prišla do Medžugoria, pri
čom som o tunajších zjaveniach nemala ani tušenia. Predstavila som sa
vizionárke Mariji a povedala som jej, že som s ňou prišla urobiť rozhovor.
Marija na to odvetila: „Nie, ty tu nie si len preto, aby si sa so mnou mohla
porozprávať. Prišla si, lebo Panna Mária si ťa sem povolala.“ „Čože?“ prele
telo mi vtedy mysľou.
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Benedetta Frigeriová pri rozhovore

Prišlo teda k tomu, že som Mariji Pavlovičovej-Lunettiovej kládla otázky, no
počas interview začala spovedať aj Marija mňa. Rozprávala som jej teda
o svojom živote, o ťažkostiach, ktoré mám, a neubránila som sa pritom pla
ču. V ten istý večer som sa mohla zúčastniť zjavenia Božej Matky. Večer po
zjavení mi Marija odporúčala, aby som sa neustále modlila. Mala som vtedy
možnosť zostať ešte nasledujúce dva dni v Medžugorí. Ľudia, u ktorých som
bývala, boli vyslovene šťastní ľudia. Boli presvedčení o tom, že ich šťastie je
výsledkom pravidelnej modlitby a pôstu. Vtedy som pochopila, že je to
pravda, a tiež som sa rozhodla ísť vo svojom živote týmto smerom.
Späť v Taliansku
Po týchto dňoch plných zážitkov som pricestovala naspäť domov a rozprá
vala som matke o mojom predsavzatí postiť sa. Bola úplne šokovaná a pri
kázala mi, aby som v žiadnom prípade nerozmýšľala nad pôstom, pretože
už tak či tak som bola veľmi chudá. Ja som si však povedala, že keď je to
želanie Božej Matky, musí to byť posolstvo určené aj pre mňa. Preto som
začala s pôstom, modlitbami a každodennou účasťou na svätej omši. A sku
točne, po roku som opäť pribrala celých 10 kg! V tomto čase sa však predo
všetkým zmenilo moje srdce – cítila som v ňom toľko lásky, ktorá vyliečila
všetky moje rany. Konečne som bola šťastná. Všetko sa zmenilo. Odvtedy
sa pravidelne vraciam do Medžugoria.
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Modlitbová skupina a povolanie
Po mojom obrátení som si myslela, že svoj život odovzdám Bohu a vstúpim
do kláštora. Panna Mária ma však prekvapila inak. V mojej modlitbovej sku
pine bol jeden mladý muž, ktorý sa vyznal zo svojich citov ku mne práve
v čase, keď som premýšľala nad svojím vstupom do kláštora,. Zo začiatku
som s týmto vzťahom nesúhlasila, ale postupne som pochopila, že manžel
stvo s ním a založenie rodiny sú mojím skutočným poslaním. Po roku chode
nia sme sa zobrali a krátko nato som otehotnela. Počas jedného zjavenia sa
Božej Matky vizionárke Mariji som svoje nenarodené dieťa chcela zasvätiť
Panne Márii. Prosila som ju o to, aby moje nenarodené dieťa raz prišlo do
neba. Krátko nato som však o dieťatko prišla. Vtedy som pochopila, že odiš
lo priamo do neba. Potom som opäť otehotnela a porodila syna menom
Gregorio Maria. Dnes má 8 mesiacov a my sme prišli do Medžugoria, aby
sme vzdali vďaku Božej Matke. Môj malý syn sa tak prvýkrát ocitol na tomto
mieste.
Marija Pavlovičová a Medžugorie
Marija Pavlovičová-Lunettiová sa stala mojou priateľkou, ktorá ma od za
čiatku mala rada a želala si, aby som bola šťastná, aby som sa vyslobodila
zo svojho utrpenia. Stála pri mne a pomáhala mi, dodávala mi odvahu a ná
dej. Dodnes je pre mňa priateľkou, s ktorou sa môžem porozprávať o všet
kom, môžem jej veriť i zdôveriť sa. Ak by som mala Medžugorie opísať pár
slovami, boli by to tieto: láska, istota, pokoj, krása a radosť. Často hovorím,
že Medžugorie je kúskom neba. Som nesmierne vďačná za to, že si ma
Matka Božia povolala k sebe už ako malé, ročné dieťa a že som jej volanie
nasledovala aj neskôr, keď som tak súrne potrebovala jej pomoc. 

Oprava
V predošlom čísle 135 sa nám stala nemilá chyba. V článku na strane 10 sme
omylom uviedli medzi vizionárov, ktorí ešte majú denné zjavenia, aj Mirjanu Dra
gičevičovú-Soldovú. Mirjana nemá denné zjavenia. Má prisľúbené zjavenia raz
ročne, a to vždy 18. marca. Okrem toho v posledných rokoch máva zjavenia aj 2.
v mesiaci. Nevieme, ako dlho budú trvať tieto zjavenia. Svojím obsahom pomá
hajú lepšie pochopiť posolstvá z 25. v mesiaci, ktoré sú určené celému svetu,
a Matka Božia nás nabáda, aby sme ich pomáhali šíriť.
V článku malo byť správne uvedené meno Vicky Ivankovičovej-Mijatovičovej,
ktorá má stále denné zjavenia.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia MEDJUGORJE
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Ročné zjavenie

Jakovovi
Čolovi

Pri poslednom dennom zjavení Matky Božej 12.
septembra 1998 dostal Jakov prísľub, že sa mu
bude zjavovať aj naďalej raz ročne, a to vždy na Vianoce 25. decembra.
Toto prisľúbenie sa vypĺňa a Matka Božia sa zjavila Jakovovi Čolovi 25. decem
bra 2019. Zjavenie sa začalo o 14.25 h a trvalo 9 minút. Po zjavení odovzdal
Jakov toto posolstvo:

„ Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň, osobitným spôsobom vás po-

zývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, nech upevní vašu
vieru. Deti, modlitbou srdcom, vierou a skutkami spoznáte, čo znamená žiť ozajstný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život i vaše
srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezakolíšte vo viere a nepýtajte
sa prečo, keď si myslíte, že ste sami a opustení. Ale otvorte svoje
srdcia, modlite sa a pevne verte. Vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť a to, že vás Boh nikdy neopúšťa a že je v každom okamihu pri
vás. Cez modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo. A každú
vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám.

“

„Som Kráľovná pokoja“
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky a Svetový deň pokoja
1. januára slávi Cirkev slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Panna Mária ako Bohoro
dička je jednou zo štyroch mariologických dogiem Cirkvi. Svätá Cirkev učí o Márii, že
je Bohorodička (Theotokos), večná Panna (semper Virgo), bez dedičného hriechu
(Immaculata) a s telom vzatá do neba (Assumpta).
Pri slávení Panny Márie Bohorodičky môžeme chápať, že Mária je skutočne Božou
Matkou. V prvých storočiach kresťanstva prebiehal intenzívny teologický boj o toto
tajomstvo viery. Niektorí si mysleli, že Mária by sa nemala nazývať Bohorodičkou, ale
iba Matkou Krista alebo iba Matkou človeka. Dôležité bolo, kto je Ježiš a ako treba
chápať, že je skutočným človekom a skutočným Bohom súčasne. Niektorí verili, že
Mária porodila iba Ježišovo telo, a preto bola iba matkou človeka, nie Božou Matkou.
Po dlhých teologických sporoch Efezský koncil v roku 431 rozhodol, že Mária je sku
točne Matkou Božou. Porodila Ježiša Krista, ktorý je skutočným Bohom a pravým
človekom v neoddeliteľnej jednote. Samozrejme, Mária nepriniesla na svet Boha
v jeho Božstve, ale porodila Ježiša Krista, ktorý v osobe Božieho Syna spája božskú
aj ľudskú prirodzenosť. Takto máme rozumieť tomu, keď sa Mária nazýva po grécky
Theotokos, po latinsky Dei Genetrix alebo po slovensky Matka Božia.
1. január je venovaný nielen tajomstvu Božieho materstva Panny Márie, ale v Kato
líckej cirkvi od roku 1968 aj Svetovému dňu pokoja. Svetový deň pokoja sa začal
sláviť 8. decembra 1967, keď sa pápež Pavol VI. rozhodol osloviť svetových vodcov
posolstvom mieru na pozadí napätia tých čias. No už v roku 1963 pápež Ján XXIII. pri
príležitosti kubánskej krízy uverejnil svoju encykliku o pokoji Pacem in terris. Táto
tradícia pokračovala, a preto úradujúci pápež každoročne vydáva posolstvo k Sveto
vému dňu pokoja, ktoré osvetľuje jeden aspekt mieru a robí z neho dôležitú tému.
Tak sa 1. január v roku 1968 stal Svetovým dňom Cirkvi za pokoj.
Trinásť rokov po zavedení Svetového dňa pokoja sa v Medžugorí začali v roku 1981
zjavenia. Panna Mária sa zjavila v tejto malej hlboko katolíckej farnosti šiestim de
ťom a povedala im: „Som vaša Matka a Kráľovná pokoja“ (25. júla 1988).
Zdá sa, že existuje spojenie medzi Máriou a pokojom a toto spojenie sa stáva ob
zvlášť jasným a hmatateľným prostredníctvom zjavení v Medžugorí.
Prečo je to tak? Prečo nám môže Mária pomôcť nájsť skutočný pokoj? To ona poro
dila Božieho Syna, ktorý svojou smrťou na kríži zrušil rozdelenie medzi Bohom a člo
vekom spôsobené hriechom. Kristus je ten, ktorý priniesol pokoj prostredníctvom
svojej krvi na kríži (porov. Kol 1, 20).
Mária je matkou toho, kto je nazvaný Kniežaťom pokoja (porov. Iz 9, 5).
Všetky jej zjavenia a posolstvá nám pomáhajú znovuobjaviť to, čo je nám dané
v Kristovi, a rozvíjať to v našich životoch.
Kráľovná pokoja nám chce pomôcť, aby sa pokoj, ktorý Kristus získal pre nás na
kríži, stal konkrétnym v našich srdciach, v našich rodinách a na celom svete. Medžu
gorie je veľkým nebeským pozvaním objaviť Knieža pokoja v srdci našej Kráľovnej
a Matky. On jediný môže dať skutočný pokoj. Našu Matku nikdy neunavuje hovoriť:
„Drahé deti! Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte.“ (25. 12.
1995).
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V Medžugorí
Boh zázračne
koná
Čo nám môžete povedať o Me
džugorí?
V týchto dňoch, presnejšie 22. ok
tóbra 2019, uplynulo 14 000 dní,
odkedy sa v Medžugorí zjavila Mat
ka Božia. V tých prvých dňoch ako
blesk z jasného neba prišla správa,
že na Podbrde v dedinke Bijakoviči
vo farnosti Medžugorie sa zjavila
Matka Božia. Šesť malých šťastných
detí zažilo niečo neobvyklé, nadpri
rodzené, niečo, čo sa dá ťažko opí
sať našimi biednymi slovami. Táto
nečakaná, vzrušujúca a zároveň ra
dostná správa sa bleskovou rýchlos
ťou rozniesla nielen po farnosti, ale
po celej našej vlasti a po celom sve
te ako najdôležitejšia udalosť minu
lých storočí. Všetci sa pýtali: Prečo

Rozhovor
s pátrom Petarom Ljubičičom
máme takú veľkú milosť, že nebes
ká Matka, Kráľovná pokoja, prichá
dza práve k nám? Panna Mária sa
zjavuje tam, kde je to najväčšmi po
trebné, kde je veľká núdza. Prichá
dza ako pomocníčka a mocná oro
dovníčka. V Medžugorí môžete cítiť
skutočnú Božiu prítomnosť a sta
rostlivú lásku Kráľovnej pokoja. Už
roky je to miesto vrúcnej modlitby,
dojímavých konverzií, zázračných
uzdravení a radostných nádejí. Je
zaujímavé, že takmer každý, kto prí
de do Medžugoria, je presvedčený,
že je na správnom mieste a v správ
nom čase. Každý z nespočetných
miliónov pútnikov má väčšie či men
šie skúsenosti s tým, na čo sa nedá
tak ľahko zabudnúť. Mnohí túžia
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znova a znova sa vracať k prameňu
veľkých milostí.
Medžugorie navštívili mnohí
pútnici. Čo ich sem priťahuje?
Už v prvých dňoch zjavení do tejto
malej, predtým neznámej dediny,
ktorá sa stala zdrojom milosti cez
noc, prišiel veľký zástup ľudí zo všet
kých strán. Milióny pútnikov začali
vidieť, cítiť a prežívať, čo sa tam dia
lo pred ich vlastnými očami. Milióny
pútnikov tu zakúšali zázračné veci.
Mnohí svoje svedectvá aj napísali.
Vyšlo mnoho kníh a začalo sa vydá
vať veľa časopisov. Boli otvorené
rôzne centrá pokoja. Na každom
kontinente nachádzame tisíce mod
litbových skupín Kráľovnej pokoja.
Boli založené spoločenstvá, ktoré sa
každý deň spolu modlia niekoľko
hodín a majú stálu adoráciu.
Všetci túžime po novom, lepšom
svete. Bez Boha to však nie je mož
né. Človek potrebuje Boha, aby sa
stal novým, lepším, spravodlivejším
a blaženejším. Presne toto hovorí
Panna Mária v Medžugorí. Tento ne
pokojný svet nám prináša zhon, dri
nu, napätie, neistotu a choroby.
Ochoreli sme od strachu a dostali
sme depresie. Nemáme pokoj. Je
príliš málo radosti a duchovnej spo
kojnosti. Chýba nám láska. Preto
sme ustráchaní a znepokojení. Všet
ci sa niekam ženieme a túžime po
skutočnom šťastí, no napriek tomu
ho nikde nenachádzame. Naše se

bectvo nás vedie k tomu, že často
nechápeme iných, členov rodiny ani
priateľov. Ani iní nechápu nás. Sťa
žujeme sa jeden na druhého. To nie
je riešenie. Všetci sme zabudli na
veľké bohatstvo, ktoré máme vo
svojich srdciach. Ach, keby sme len
vedeli, aký poklad máme ukrytý
v nás všetkých, o čom ani nesníva
me! Boh nás stvoril pre seba, a pre
to je naše srdce nepokojné, až kým
nespočinie v Bohu (svätý Augustín).
Keby sme vedeli, čo to znamená,
všetko by sme predali a rozdali, aby
sme ho našli. Mnohí obetujú pre
tento poklad (pre túto radosť, pokoj,
spásu a šťastie) všetko. Platia za
tento poklad draho, aj peniazmi.
Mnohí ho nenachádzajú, alebo ho
nájdu zmiešaný s prímesou trpkosti,
pretože ho hľadajú na úplne zlých
miestach.
Stále viac cítiť rozklad – nielen po
kiaľ ide o morálku, ale aj o fyzické
a biologické väzby. Odmietnutím
Boha a odklonením sa od neho je
človek stále viac obklopený hmlou
a stále viac upadá (porov. Dr. Ljude
vit Rupčič: Medžugorie – dvere do
neba a začiatok lepšieho sveta). Si
tuácia v dnešnom svete je chaotic
ká, krízová a upadajúca. Prevláda
duch modernizmu, sekularizmu
a relativizmu. To je to. Máme veľké
obavy. Stále viac je tu prítomná pro
tikresťanská vízia sveta. Čo sa deje
v Európe? Ktosi chce spoločnosti
vytrhnúť všetky jej kresťanské kore
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ne. Celý svet trpí na nemorálnosť
a pácha bezprávie v podobe potra
tov (takmer 50 miliónov ročne, 100
každú minútu!). Ľudský život je svä
tyňa. Je naozaj potrebné zdôrazňo
vať, že súčasná situácia je skutočne
chaotická, plná kríz, ústupkov a ťaž
kostí? Kríza a útlm sa stali zname
niami našej doby. Svet je v hlbokej
kríze a núdzi. Kríza nie je to isté ako
koniec sveta alebo katastrofa. Kríza
je na začiatku príležitosťou, ale ak
sa nevyužije, môže ľahko prerásť do
škôd, ktoré môžu byť všeobecné
a môžu nadobudnúť tie najväčšie
rozmery a najhoršie formy. Problém
tkvie v tom, že ľudia naprávajú
nespravodlivosť nespravodlivosťou,
vojnu vojnou, rodinné nedorozume
nia rozvodom, závislosť podporou
závislosti. Narkomanom sa ponúka
jú menej nebezpečné drogy, aby ich
držali ďalej od nebezpečných. Avšak
nevidí sa, že oheň sa hasí ohňom.
Alebo sa to vidí, ale nie sme schopní
urobiť niečo lepšie a úspešnejšie.
Všetci sa zhodujeme na tom, že člo
vek nebol nikdy neistejší, ustraše
nejší, ustarostenejší, nespokojnejší,
hriešnejší a viac chorý. Nikdy necítil
väčšiu núdzu ako dnes. Kríza je iba
výzvou k tomu, aby sme si spytovali
svedomie, premýšľali o svojich živo
toch a vybrali si inú cestu. Tú, ktorá
je bezpečnejšia a spásonosnejšia.
Presne tú, o ktorej nám hovorí Mat
ka Božia. Kráľovná pokoja prišla
k nám, svojim deťom. Chce nám po

môcť objaviť tento vzácny poklad,
ktorý v sebe nosíme. Chce nás vziať
za ruku ako matka a priviesť k svoj
mu Synovi Ježišovi. Veľmi dobre vie,
že v Ježišovi nájdeme pravý pokoj,
pravú radosť, neopísateľné šťastie,
život a spásu. To je presne to, po
čom túžime. On je Spasiteľ, on nás
robí šťastnými! Aby sme to mohli ob
javiť a dosiahnuť, Matka Božia pri
chádza k nám, svojim deťom, aby
nás pozvala, aby nás vzala za ruku
a priviedla k svojmu Synovi Ježišovi,
Bohočloveku. Preto nás predovšet
kým žiada, aby sme verili, že jej Syn
ju poslal preto, aby nám pomohla
v našich problémoch. Neúnavne
nás volá už 38 rokov!
Medžugorie je celosvetový fe
nomén, ktorý má vášnivých zá
stancov, ale aj odporcov.
Od začiatku to bolo tak, že každý,
kto počul o týchto zázračných uda
lostiach, reagoval odlišne. Tí, ktorí
prijali svedectvo – a sú ich milióny
na celom svete – sa tešia a sú šťast
ní, že žijú v tejto dobe milosti. Videli,
ako Boh v Medžugorí zázračne
koná. Zažili to osobne a nemôžu
o tom mlčať. Mnohí boli svedkami
dojímavých obrátení a zázračných
uzdravení. Priznávajú, že si svoj du
chovný život nedokážu predstaviť
bez modlitby, bez darov, ktoré do
stali na milostivom mieste Medžu
gorie. V nich žiari túžba navštíviť
toto miesto milosti znovu. S pomo
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cou mocného príhovoru Kráľovnej
pokoja smerujú svoje vrúcne modlit
by na Vrchu zjavenia a na Križevci
k všemohúcemu Bohu. Keď zdravý,
normálny človek, ktorý miluje prav
du, hovorí, že vidí a prežíva niečo, čo
je pred nami skryté, a ak to vytrvalo
opakuje celé roky, záleží od nás, či
mu budeme dôverovať. Tieto uda
losti v Medžugorí som sledoval od
samého začiatku. V nijakom mo
mente som nespochybnil ich pra
vosť ani autenticitu. Keďže vieme,
že žiadne zjavenie v dejinách nebolo
preskúmané tak profesionálne
a úspešne ako v Medžugorí, ľahšie
sa nám prijíma táto radostná zvesť.
Čítal som, že veda si nikdy nebola
taká istá v tom, že žiadna príčina,
ktorú dokázali preskúmať, nemohla
byť dôvodom medžugorského javu.
Necháva to teda na oblasť viery. Tu
je skutočne rozhodujúca viera.
V tomto prípade veda uľahčila viere
poznanie aj rozhodovanie.

Zjavenia Panny Márie pomohli
mnohým. Čo by ste nám o tom
ešte mohli povedať?
Áno, zjavenia Matky Božej v Medžu
gorí pomohli mnohým a stále pomá
hajú objavovať hodnoty, na ktoré
zabudli: obrovský dar viery, tú naj
väčšiu hodnotu, hodnotu pokoja,
skutočnú radosť, skutočné šťastie,
pravú a blaženú večnosť. Mnohí,
ktorých trápia rôzne kríže a utrpe
nia, obavy a starosti, nachádzajú
v kajúcnej spovedi želaný pokoj
a prichádzajú domov šťastní a ra
dostní, alebo prinajmenšom s roz
hodnutím stať sa lepšími a novými
ľuďmi. V posledných rokoch som sa
osobne presvedčil o tom, že pútnici
povedali, že čakali 20, 30 alebo aj
viac rokov na stretnutie s Bohom
v Medžugorí. Mnohí to hovoria so sl
zami radosti v očiach. Keď počuje
me takéto úžasné svedectvá, ani my
sa nemôžeme ubrániť slzám. Je to
znamenie, že Boh zázračne koná
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a že Matka Božia je naša mocná
Čo viac môžem čitateľom do nové
orodovníčka, ktorá za nás prosí svoj ho roku povedať, ako zopakovať to,
ho milosrdného Syna. Mnohí úprim čo nám Panna Mária hovorí už viac
ne priznávajú, že bez Medžugoria si ako 14 000 dní. Za všetko ďakujme
nevedia
predstaviť
Bohu! Vrúcne nás mi
svoj súčasný modli
luje ako Otec a oča
„Mária nás chce
tebný život, svoju úpl
káva od nás, že bu
vziať za ruku
nú zmenu, svoju pre
deme uskutočňovať
svedčivú a pevnú vie
plán, ktorý má s kaž
a priviesť
ru. Svedčia o tom, že
dým z nás. Jeho plá
k Ježišovi.“
Boh v Medžugorí sku
nom, lepšie poveda
točne koná. Ľudia sa
né, jeho svätou vôľou
z Medžugoria vracajú iní: ľudskejší, je, aby sme ho tiež milovali, aby sme
spravodlivejší a blaženejší. Nespo sa vždy spoliehali na neho a jeho
četné množstvo mladých ľudí pocíti požehnanie a aby sme žili šťastne
lo silné Božie volanie a obrátilo sa. a tak sa dostali do prístavu večnej
Mnohí sa rozhodli pre duchovné po spásy. Jeho pôsobenie je v týchto
volania. Viacerí cirkevní predstavite ťažkých krízových časoch veľmi vý
lia s vďakou k Bohu a Matke Božej razné. Využime tento čas milosti,
dosvedčovali, že mnoho kňazských ktorý nám dáva! Rozhodnime sa
a rehoľných povolaní súvisí so zjave a úplne sa odovzdajme Bohu! Šírme
niami Matky Božej v Medžugorí. dobro, pretože Boh je Dobro! Žime
Známy profesor a teológ Dr. To lásku, pretože Boh je Láska! Buďme
mislav Ivančič píše: „Medžugorie, tvorcami pokoja, pretože Ježiš je náš
podobne ako Cirkev, je udalosťou Pokoj! Buďme milosrdní a priprave
neba na zemi. Medžugorie je uda ní odpustiť každému! Celý svoj život
losť, o ktorej treba uvažovať, núti nechajme preniknúť vierou v Krista!
nás urobiť závery a dosvedčovať Konajme Božiu vôľu ako skutočné
skutočnosti, na ktoré sme zabudli. Božie deti a deti Matky Božej! Týmto
Je to znamenie medzi nami, zname spôsobom premeníme každý oka
nie doby a prorocké znamenie, mih svojho života na okamih spásy
akým bol Ján Krstiteľ. Pripravuje pre seba aj svojich bratov a sestry.
cestu Pánovi a ľudí na spásu.”
A čo môže byť krajšie a požehnanej
šie?
Čo by ste chceli povedať tým,
ktorí si prečítajú tento príspe
Rozhovor
vok? Chceli by ste vyjadriť žela
pre Modlitbovú akciu
nie do nového roku 2020?
viedla Sr. Kerstin Oswaldová
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Matka Božia

mi dala dar

Je druhá nedeľa po Narodení Pána.
Vrátila som sa zo sv. omše a otvorila
som 135. číslo časopisu MEDJUGORJE.
Bolo to osobné svedectvo kňaza pod
názvom Pôsobenie Matky Božej. Po do
čítaní som si uvedomila, že aj ja som
zažila skúsenosť s Matkou Božou. Dnes
chcem o  tom vydať svedectvo na chvá
lu a česť Matky Božej.
Bolo to dávno. Prežívala som veľmi bo
lestne svoju rodinnú tragédiu. Moja je
diná dcéra, ktorá nemala ešte ani 18
rokov, bez slova odišla z môjho života.
Dôvod? Zahľadel sa do nej chlapec, kto
rého vychovala ulica. Mňa nechcela ani
počuť, ani vidieť... Keď sme sa náhodou
stretli na ulici, odvrátila hlavu... Táto
skúsenosť mala na mňa zdrvujúci úči
nok. Kadiaľ som chodila, plakala som,
ešte aj v práci. Chcelo sa mi zomrieť.
Raz v noci som sa zobudila na hroznú
bolesť hlavy. Mala som pocit, že mi ex
ploduje. Pomyslela som si: „Pane, ak
mám zomrieť, dobre, ale nech je to na
záchranu mojej dcéry.“ Nezomrela som.
To, čo som prežívala, sa však prejavilo
aj na mojej práci v zamestnaní, až nako
niec rozviazali so mnou pracovný po
mer.
V roku 10. výročia zjavení som už ako
nezamestnaná išla aj ja do Medžugoria
s úmyslom poprosiť Matku Božiu o po
moc vo svojej rodinnej tragédii. Poveda
la som si, že keď je Matka pokoja,

poprosím ju aj ja o pokoj a návrat mojej
dcéry ku mne i do Cirkvi. Nešla som tam
ako veriaca pútnička, skôr ako turistka
a nešťastná matka. Bol to iba dvojdňový
zájazd. Zúčastnila som sa programu:
spoločný ruženec a sv. omša. A hoci
sme sa modlili každý vo svojom jazyku,
nikomu to neprekážalo. Počas spoloč
ného ruženca zrazu začala znieť nád
herná zvonkohra. Doteraz si pamätám
tú nádhernú melódiu.
V tichu, ktoré nastalo, som si uvedomi
la, že Matka Božia je medzi nami. Bol to
priestor na predkladanie prosieb zú
častnených. Padla som na kolená ako
aj ostatní, hoci sme stáli na hru
bozrnnom štrku. Po skončení zjavenia
ruženec pokračoval. Svätú omšu ce
lebrovalo množstvo kňazov, možno aj
sto. Bol to úchvatný pohľad. Prešla som
si aj krížovú cestu na Križevac. Individu
álne. Pamätám si, že pri kríži som poču
la nádherný ženský spev. Mala som do
jem, že to spieva nejaký žalm. Bolo to
nádherné.
Večer sa rozhlásilo, že Matka Božia si
želá, aby sme prišli na polnočné stretnu
tie s ňou na Podbrdo. Pripojila som sa
k obrovskému mnohonárodnostnému
sprievodu. Kráčali sme kamenistým kr
kolomným chodníkom po ceste, ktorú
lemovali ružencové tajomstvá. V čele
išla vizionárka Vicka s megafónom
a predmodlievala sa ruženec. Keď sme
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prišli na samotný vrchol, Vicka zrazu
stíchla. Pochopila som, že má zjavenie.
Stála som pri veľkej skale a rozmýšľala
som, aké by to bolo pekné, keby som aj
ja videla Matku Božiu. Nevidela som
nič, ak nerátam záblesky z fotoapará
tov.
Po skončení zjavenia nám Vicka ozná
mila, že Matka Božia sa nad nami dlho
modlila a ďakuje nám, že sme prijali jej
pozvanie. A že každý z prítomných do
stal dar. Potom sme sa vracali do svo
jich príbytkov. Pamätám si, že už pri pr
vých domoch som uvidela veľmi ne
šťastného starčeka. Keď som sa ho
spýtala, čo mu je, vyrozumela som, že
sa mu stratila manželka. Vo svojom ja
zyku som mu povedala, že určite ju náj
de. Postavila som sa obďaleč a chvíľu
som ho pozorovala. A skutočne, o chvíľu
si padli do náručia. Na druhý deň sme
sa autobusom vracali domov a ja som si
uvedomila svoj pokoj v srdci. Už som
nemala strach o svoju dcéru a neplaka
la som. Uvedomila som si, že moje sta
rosti prevzala Matka Božia.
Pracovala som ako kostolníčka. Z ni
čoho nič ma začala prenasledovať myš
lienka na hlbšie poznanie náboženstva,
v ktorom žijem. Bolo to obdobie prvého
biblického kurzu v Bratislave. Tá myš
lienka ma stále prenasledovala, ešte aj
v noci. A tak som sa začala kdekoho vy
pytovať. Dozvedela som sa, že v Petržal

ke sa jeden kurz konal, tak som zašla
na faru opýtať sa. Pán farár na mňa za
čudovane pozrel a povedal: „No, nech
celi sme otvoriť už ďalší kurz, ale otvorí
me ho.“ Hneď mi aj pridelili niekoľko
hodín náboženstva v prvom a druhom
ročníku. Bolo to v čase, keď sme síce
mohli na škole učiť, ale zadarmo. No už
o rok nám povedali, že ak chceme na
škole ostať, musíme získať pedagogic
ké vzdelanie. A tak som sa aj ja prihlási
la na pedagogickú fakultu. Bolo to
v čase, keď na CMBF už prebiehal prvý
turnus. Druhý fakulta nechcela otvoriť,
pretože nemala priestory, ani pedagó
gov.
V lete som bola s deťmi na tábore. Môj
turnus sa končil, keď ma oslovila kole
gyňa s prosbou, aby som po príchode
do Bratislavy išla zistiť situáciu na fakul
te. Na študijnom oddelení mi oznámili,
že predsa len otvoria ďalší ročník. A za
čala som študovať. Ja som toto štúdium
nasávala celým telom. Bola som ako
suchá huba. Počas piatich rokov štúdia
som pracovala na plný úväzok ako eko
nómka a na čiastočný ako katechétka.
Už som sa veľmi nezaťažovala dcérinou
situáciou.
V päťdesiatom roku svojho života som
úspešne ukončila vzdelanie. Stala som
sa kvalifikovanou katechétkou. Prešla
som kvalifikačnou skúškou. Už som
pracovala na celý úväzok. Prežila som
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prvé roky, keď ma na škole prehliadali,
ba boli tam aj komické situácie, keď
školník nechcel deti pustiť do školy, ale
bo nás oblieval vodou. Tak som prišla
až k starobnému dôchodku.
Túžba vzdelávať iných ma však neo
púšťala, a tak som sa rozhodla vzdelá
vať dospelých, pretože som poznala ná
boženskú nevedomosť rodičov mojich
žiakov. Dostala som priestor na jednej
fare, kde pracujem doteraz.

Som veľmi vďačná našej nebeskej
Matke, ktorá vzala moju prosbu do
svojej réžie, pretože dcéra sa vrátila ku mne aj do Cirkvi. Tiež začala
študovať na vysokej škole.
Ďakujem Matke Božej za dar, ktorý mi dala: byť katechétkou v Kristovej cirkvi.
Terézia z Bratislavy

POSOLSTVÁ KRÁĽOVNEJ POKOJA

POSOLSTVÁ
KRÁĽOVNEJ
POKOJA
POSOLSTVÁ
KRÁĽOVNEJ POKOJA

Pre našich čitateľov sme pripravili nové vy
danie posolstiev Matky Božej z Medžugo
ria. V jednej knižke ponúkame všetky po
solstvá od začiatku zjavení (štvrtkové, po
solstvá z 25. v mesiaci, ročné posolstvá,
posolstvá z 2. v mesiaci) až do uzávierky
vo februári 2020.

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
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POSOLSTVÁ

Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: +421–948 401 104

25. november 2019 – „Drahé deti! Nech sa vám tento čas stane časom
modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, milé deti, modlite sa za pokoj vo vašich
srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol narodiť vo vás a dať vám svoju lásku
a požehnanie. Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. Milé
deti, v očiach vidno nepokoj, pretože ste Ježišovi nedovolili, aby sa narodil vo
vašom živote. Hľadajte ho, modlite sa a ON sa vám daruje v Dieťati, ktoré je ra
dosť a pokoj. Som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie!“

25. december 2019 – „Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby
vás požehnal a zjavil vám svoju lásku, ktorá prichádza z neba. Vaše srdce túži
po pokoji, ktorého je čoraz menej na zemi. Lebo ľudia sú vzdialení od Boha
a duše sú choré a kráčajú naproti duchovnej smrti. Som s vami, milé deti, aby
som vás viedla po tej ceste spásy, na ktorú vás volá Boh. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“

25. január 2020 – „Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa ešte väčšmi
modlili, kým vo svojom srdci nepocítite svätosť odpúšťania. V rodinách musí byť
svätosť, pretože, milé deti, svet nemá budúcnosť bez lásky a svätosti. Preto vy
sa odovzdajte vo svätosti a radosti Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nekoneč
nou láskou. Preto ma posiela k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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Objednajte si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
šíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Upozornenie olomouckého arcibiskupa
Mons. Graubnera
(z listu veriacim na 33. nedeľu v roku)
„Dôležitým znakom zdravého spoločenstva je jednota s miestnou i svetovou
Cirkvou. Ak sa nejaké spoločenstvo od Cirkvi odtrhne alebo sa vyhlási za samo
statnú cirkev, stáva sa schizmatickým. Kto sa aktívne zapája do života schizma
tického spoločenstva, je automaticky exkomunikovaný, to znamená: kým sa ne
zriekne schizmy, nemôže platne prijímať rozhrešenie vo sviatosti zmierenia a ne
môže hodne prijímať sviatosť Eucharistie, ktorá je výrazom hlbokého zjednotenia
s Cirkvou. Pretože v našej diecéze pôsobí niekoľko takých nových cirkví, upozor
ňujem všetkých veriacich, že žiadny človek nemôže byť vo dvoch cirkvách záro
veň.
Napríklad: zakladateľ spoločenstva Kráľovnej pokoja v Medžugorí františkán
Tomislav Vlašić, ktorý neskôr odišiel do Talianska, kde vystúpil z rehole a bol daný
do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohto spoločenstva Stefaniou
Caterinou 20. mája 2018 novú cirkev s názvom Cirkev Ježiša Krista celého vesmí
ru.
,Toto učenie je blud a rafinované zlo, ktoré nepochádza od Boha. Bolo tam veľa
dobrého, mnoho modlitieb a všetko sa zdalo sväté a nevinné. Nebolo ľahké vzdať
sa tejto náuky. Spoznala som, že je založené na výnimočnosti, dôležitosti, mimo
riadnosti, falošnej mystike, vedomosti a poznávaní Boha neobyčajným spôso
bom, a to vedie k pýche,‘ vyznala jedna bývalá členka, ktorá ďakuje Bohu za mi
losť a silu vymaniť sa z tejto náuky. Toto spoločenstvo má i svojich neplatne vy
svätených kňazov, ktorí neplatne slúžia svätú omšu a pôsobia aj u nás.“
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 1,15 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
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„Všetky svoje deti chcem
zhromaždiť okolo seba,
pod svoj materinský plášť.“
(z posolstva Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
z 2. januára 2020)
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