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„Milé deti, nezabúdajte, že modlitba a pôst konajú zázraky vo
vás a okolo vás.“
(z posolstva z 25. septembra 2020)

Marija Pavlovičová-Lunettiová 22. júna 2020 v Medžugorí

Nech je meradlom vášho života láska!
„Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske aj v mojej prítomnosti.“ (z posolstva Panny Márie z 25. septembra 2020)

Matka Božia nám stále pripomína, že jej Boh dovolil, aby bola s nami tak dlho
z lásky k nám. Prežívame už 40. rok zjavení, keď sa nad nami otvára nebo a svieti na nás svetlo nádeje. Skutočnosť, že sme boli svedkami toľkých zjavení, je
skutočne výzvou pre náš materiálne orientovaný svet, aby sme si konečne uvedomili pominuteľnosť tohto života. Jestvuje nebo, život po smrti a Stvoriteľ všetkého,
ktorý je nekonečná Láska.
Matka Božia nám vo svojich posolstvách opakovane zdôrazňuje nutnosť modlitby.
V modlitbe sa totiž otvárajú naše srdcia. V tichu modlitby dostávame milosť Božej
blízkosti a napĺňa nás nekonečná sila Ducha Svätého. Dostávame šírku a hĺbku
pokoja, ktorý nám chce dať Panna Mária ako Kráľovná pokoja.
V súčasnosti náš každodenný život ovplyvňujú protipandemické opatrenia v dôsledku šírenia koronavírusu. Prežívame veľmi zvláštne obdobie, keď mnohí z nás
premýšľajú o budúcnosti svojej profesie či z dôvodu sociálnej izolácie alebo kvôli
sťaženej možnosti cestovať. Málokto dnes koná púte do Medžugoria, a tak sa
mnohí v Medžugorí snažia organizovať podujatia tak, aby veriacim priblížili hĺbku
posolstiev do ich domovov. My totiž stále potrebujeme komunitu rovnako zmýšľajúcich ľudí.
Posolstvá Panny Márie môžeme chápať ako posolstvá nádeje. Matka Božia je
me. Modlime sa, aby sme si
s nami a chce zachrániť nás aj zem, na ktorej žijeme.
áme robiť na
opäť uvedomovali, že všetko, o čo sa usilujeme, máme
áska, tam
Božiu slávu. Lebo kde je Boh, tam je láska a kde je láska,
je pokoj.
Panna Mária, Kráľovná pokoja, ochraňuj každého z nás! Všetkých nás veď na vnútornej, duchovnej ceste a chráň nás pred
všetkým zlým!
ejto príležiMy z Mariánskeho centra Medžugorie by sme pri tejto
tosti chceli poďakovať všetkým našim čitateľom za dlhoročnú
rnej spoluúvernosť, ktorá nás veľmi povzbudzuje k ďalšej pokornej
vať v Medžučasti na pláne, ktorý Matka Božia začala uskutočňovať
tateľom pogorí už takmer pred 40 rokmi, a zapriať všetkým čitateľom
žehnaný Nový rok.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Pozdravné
posolstvo
vizionárky Marije Pavlovičovej-Lunettiovej
na 13. modlitbe za pokoj v Dóme svätého Štefana
vo Viedni
Keďže vizionári Marija Pavlovičová-Lunettiová a Ivan Dragičevič sa nemohli zúčastniť modlitby za pokoj, ktorá sa
22. septembra 2020 konala vo Viedni, pozdravili nás prostredníctvom elektronických médií. Vizionárka Marija všetkých veriacich zhromaždených
v Dóme sv. Štefana pozdravila týmito slovami:
„Milí bratia v Kristovi, milý Boží ľud, všetci, čo ste sa dnes zhromaždili v Dóme
sv. Štefana, aby ste sa pomodlili za pokoj! Chcem vám povedať, že som
s vami veľmi úzko spojená v modlitbe. Najmä dnes večer v čase zjavenia.
Modlím sa za vás všetkých, aj za vypočutie vašich prosieb.
Žijeme vo veľmi ťažkej dobe, v ktorej nám chcú vziať kresťanskú vieru
z našej spoločnosti a z nášho osobného života. Preto je Matka Božia s nami.
Modlí sa za nás a bojuje za nás. Pozýva nás k svätosti života. Pozýva nás,
aby sme sa vrátili k viere a ku sviatostiam. V predvečer roku 2000 nás Panna Mária všetkých pozvala, aby sme sa celým srdcom zasvätili jej Srdcu
a tiež Srdcu jej Syna Ježiša. Povedala: „Satan je silný.“ Zažívame to práve
v tomto období, keď sa nám chce vziať všetko, čo pochádza od Boha a Cirkvi.
Preto nás Matka Božia žiada o autentické svedectvo života. Žiada nás
o vrúcne modlitby, aby sme sa zjednocovali v láske k Bohu a v láske k nej.
Panna Mária nám hovorí: „Boh mi dovolil byť s vami!“
Chcela by som, aby moje dnešné pozdravné posolstvo bolo pre vás povzbudením v nádeji, pretože sme navzájom radostne spojení a spoločne
bojujeme proti nepriateľovi, satanovi, ktorý chce zničiť náš život a celú planétu.
Na záver by som chcela osobitne pozdraviť nášho brata vo viere – drahého kardinála Christopha Schönborna. Som s ním osobitne spojená vo viere,
rovnako ako aj so všetkými ostatnými kňazmi. Pretože modlitba za kňazov
je mojou zvláštnou úlohou, ktorú mi zverila Panna Mária. Všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem a chcem vám povedať, že som s vami hlboko spojená. Nech vás všetkých Boh bohato žehná! ☐
Vaša sestra Marija.“

Rozhovor s vizionárom
Ivanom Dragičevičom
Zľava doprava: Ivan Dragičevič, P. Ignaz Domej a Roland Patzleiner

Nadšený krásou Panny Márie
Keď sa Panna Mária prvýkrát 24. júna 1981 zjavila šiestim jednoduchým mladým ľuďom z Medžugoria, nikto netušil, akú neuveriteľnú
obnovu to prinesie celej Cirkvi a svetu. Jedným z týchto mladých ľudí
bol Ivan Dragičevič. Spočiatku bol trochu plachý a utiahnutý, no
otvoril sa volaniu Matky Božej a celý svoj život zasvätil jej službe.
Dnes už niet ani stopy po jeho bývalej plachosti. S veľkou presvedčivosťou neúnavne svedčí o jej príchode. Ivanovi bola daná mimoriadna milosť, že Panna Mária sa mu až dodnes zjavuje každý deň. V rozhovore z 24. júna 2020 hovoril o začiatku zjavení a o neopísateľnej
kráse Matky Božej.
Dnes si pripomíname 39. výročie začiatku zjavení. Čo pociťuješ, keď na to myslíš?
Tieto dni sú pre mňa vždy výnimočné. V týchto dňoch chcem byť vždy
sám, prehrávať si ten film spomie-

nok. Obnoviť si všetko, čo bolo pre
mňa, môj život a moju rodinu také
krásne, hlboké a silné.
Na začiatku zjavení som mal 16 rokov, dnes a každý deň si kladiem
otázku, či som bol hodný tohto daru,
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ktorý mi Boh dal. Či naozaj dokážem
naplniť zodpovednosť, ktorú tento
dar so sebou prináša tak, ako si želá
Panna Mária. Stále chcem byť dobrým študentom v tejto škole, do ktorej ma Matka Božia zapísala. Chcem
si čo najlepšie plniť domáce úlohy,
ktoré od nej dostávam. Nie je to
vždy ľahké. Sme len nedokonalí ľudia, ale snažím sa zostať na tejto
ceste – na ceste uskutočňovania
Božích plánov. Na ceste všetkého,
k čomu nás Panna Mária počas
týchto 39 rokov pozýva, aby sme
svojím „áno“ pomáhali uskutočňovať plány, ktoré má s týmto svetom
a s nami všetkými Matka Božia.
Ako si prežíval začiatok zjavení?
Vtedy v roku 1981 som bol tínedžer
a žil som veľmi utiahnuto. Bol som
veľmi uzavretý a plachý a nemal
som priateľov. V škole som mal iba
zopár kamarátov, ale radšej som býval sám. Začiatok zjavení bol pre
mňa veľkým prekvapením, šokom.
Keď sa začali zjavenia, nerozumel
som tomu, ani som to nechápal. No
neskôr, na tretí a štvrtý deň zjavení,
keď sme sa trochu bojazlivo začali
s Pannou Máriou rozprávať a otvorili
sme sa jej, povzbudila nás a dodala
nám sily. Povedala: „Nebojte sa,
som s vami.“ Chceli sme jej opätovať všetku lásku, ktorú nám dala.
Napriek všetkým ťažkostiam a tlaku
zo strany vtedajšieho komunistické-

ho režimu sme sa ničoho nebáli,
lebo sme mali silu. No nebola to
naša sila. Túto silu sme dostali na
príhovor Matky Božej, a preto bola
nezničiteľná. Bol som pripravený
položiť svoj život, nebál som sa smrti. Ani dnes sa jej nebojím.
Často opakuješ, že svet je v nebezpečenstve, a preto prišla
Panna Mária. Cítil si to už v prvých dňoch?
Samotná Matka Božia na začiatku
zjavení povedala: „Milé deti, prichádzam k vám preto, že ma posiela
môj Syn.“ A potom vyslovila rozhodujúce slová: „Pokoj, pokoj, pokoj.
Medzi Bohom a ľuďmi musí znova
zavládnuť pokoj. Pokoj musí byť aj
medzi ľuďmi navzájom.“ Tieto slová
na mňa hlboko zapôsobili. Spočiatku som to nechápal, pretože som
bol len šestnásťročný mladík. Nechápal som, čo znamenajú slová:
„Pokoj, pokoj, pokoj“. Keď som však
kráčal po tejto ceste, čoraz viac som
začínal chápať, že pokoj je preto
taký dôležitý, lebo dnešný človek,
ľudstvo, Cirkev a spoločnosť veľmi
potrebuje mať v srdci pokoj. Pretože
v ľudskom srdci sa stále rodí tak
dobro ako aj zlo, pokoj aj nepokoj.
Uvedomil som si, že ľudské srdce je
stále spútané hriechom a zlom,
a tak nie je schopné otvoriť sa pokoju. Je uzavreté. Panna Mária sa ho
snaží pomaly otvárať. Aby sme dosiahli takýto pokoj a dokázali sa
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preň otvoriť, musíme sa stále modliť.
Čo myslíš, prečo zjavenia trvajú už 39 rokov?
Mnohí sa dnes pýtajú, počnúc vrcholnými predstaviteľmi Cirkvi – biskupmi a kňazmi, prečo zjavenia trvajú tak dlho, prečo k nám Panna
Mária prichádza tak dlho. Človek,
ľudstvo a tí, ktorí vedú Cirkev, by
mali vedieť rozoznať znamenia čias.
Matka Božia prichádza v tejto dobe
zvláštnym spôsobom preto, lebo
nám chce odovzdať niečo dôležité.
Chce, aby sme vedeli, že svet je
v nebezpečenstve. Chce nám priniesť posolstvo, že sa musíme vrátiť
k Ježišovi. To, čo Panna Mária v priebehu všetkých týchto rokov robila,
bolo jej vytrvalé volanie, aby sme sa
vrátili k Ježišovi. Aby sme ho dali na
prvé miesto v našom živote a v našich rodinách a aby sme spolu s ním
kráčali do budúcnosti. Pri všetkých
posolstvách Matky Božej – ak ich
budeme prežívať, hlbšie nad nimi
rozjímať a budeme sa modliť –uvidíme, že cieľom každého posolstva je
to isté: Ježiš. Je to cesta k evanjeliu,
ku ktorému nás Panna Mária pozýva. Prijímanie jej posolstiev a všetkého, k čomu nás Matka Božia volá,
je prijímaním evanjelia.
Panna Mária hovorí jednoducho
a chce sa nám priblížiť jednoduchými slovami, aby to jej deti pochopili
a prežívali. Matka Božia nepoužíva
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Máme kňazov, ktorí sa obetovali
nič, čo by bolo pre nás zložité alebo
ťažké. Chce nám adresovať slová, pre ľudí, aby sa prostredníctvom
ktoré pochopíme, a robí to vytrvalo. sviatosti zmierenia a oslobodenia
V niektorých posolstvách Panny Má- od hriechu mohli opäť stretnúť s Ježišom. To je veľmi dôlerie vidíte, že často opakuje určité slová. Je „Aby sme dosiahli pokoj, žité a Panna Mária nás
k tomu pozýva. Ešte
normálne, že sa opamusíme sa modliť.“
raz však opakujem tie
kuje tak, ako sa opakuje každá matka, keď hovorí so svoji- dve posolstvá, ku ktorým nás Matka
Božia najviac pozývala: Pokoj a modmi deťmi.
litbu. Neskôr nás Panna Mária pozýAkú modlitebnú úlohu ti Matka vala k čítaniu Svätého písma, k Eucharistii, k odpusteniu a k nádeji.
Božia zverila?
Mojím poslaním je mládež. Panna Ako by sme mohli mať nádej, keď
Mária dnes veľa hovorí o mládeži nemáme pokoj, keď nevieme oda rodine, pretože rodina je základom púšťať a keď sme sa prestali moda koreňom zdravého sveta a spoloč- liť? Vidíme, že v súčasnej situácii
nosti. Bez zdravej rodiny niet zdravej pandémie a všetkého, čo sa vo svete deje, ľudia, ktorí sa nemodlia, sú
spoločnosti. To je veľmi dôležité.
Matka Božia nás vo svojich posol- stratení a nemajú nádej. Sú veľmi
stvách opakovane pozýva k jediné- vystrašení a v ťažkom psychickom
mu ústrednému bodu, a tým je po- položení. Ak sa však modlíme a odokoj a modlitba. K tomu nás pozýva vzdáme všetko Bohu, budeme vezo všetkého najviac. Až neskôr pri- dieť všetko ľahšie prijať a zvládnechádza stretnutie s Bohom vo svätej me aj dobu, v ktorej dnes žijeme.
Eucharistii. Keď sme naplnení poko- Musíme sa však úplne odovzdať do
jom, ešte viac nás to privádza k Ježi- Božích rúk a modliť sa: „Bože, nech
šovi a k jeho prijatiu v Eucharistii. sa stane tvoja vôľa!“ Tieto slová sú
No aby sme Ježiša mohli prijať s čis- pre nás mottom, ktoré nás učí satým srdcom, musíme s ním byť v po- motná Matka Božia.
koji. Prijatie Ježiša nás uzdravuje. Je
Stále hovoríš o kráse Panny
liekom pre naše duše. Preto si to
Panna Mária tak želá a stále znova Márie. Môžeš nám to viac priblíto opakuje: „Spovedajte sa, drahé žiť?
Krása Matky Božej sa slovami
deti, pretože bez spovede a bez odpustenia nemôžete prijať Ježiša. On nedá opísať. Panna Mária k nám
nemôže s vami žiť, pretože ste sa prichádza z nebeskej nádhery. Človek túto rajskú nádheru vidí pri kažnezriekli hriechu.“
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dom jej zjavení. Vidíte jej úsmev,
tvár, oči plné lásky, vidíte jej materinské volanie lásky. Nedokážem
nájsť priliehavé slová, aby som to
všetko dokázal ľuďom opísať. Ježiš
nám posiela svoju Matku a Panna
Mária hovorí: „Môj Syn mi dovolil zostať s vami tak dlho preto, že by som
vás chcela učiť, vychovávať a viesť.“
Matka Božia nás svojou láskou
a krásou vedie k tomu, aby sme aj
my boli krásni. Želal by som si, aby
takáto krása žiarila z nás všetkých.
Ak sme krásni vo vnútri, vo svojom
srdci – a byť krásny znamená, že
lásku a krásu nášho srdca cítiť – potom sme krásni aj navonok. A ľudia
si to všimnú. Byť jemnejší, pokornejší, jednoduchší – to všetko je ako
korenie, ktoré dáte do polievky. Je to
ako korenie pre našu vonkajšiu, ale
najmä pre vnútornú krásu.
Ako môžeme byť my ľudia vo
vnútri krajšími?
Jedným z posolstiev Panny Márie je
pôst a pokánie. Aj pôst a pokánie
nás robia krajšími. Prostredníctvom
nich očisťujeme seba samých aj svoje telo. Takáto krása nás skutočne
pozdvihuje, formuje sa v nás, pretože sa očisťujeme. Pôst a pokánie posilňujú nášho ducha, našu vieru, istotu nášho pokoja a našej krásy.
Keď prichádza Panna Mária, vidíte svetlo v tvare kríža. Je to
tak?

Svetlo, v ktorom prichádza Matka
Božia, nie je svetlom, aké vidíme na
zemi, je to svetlo z neba. Keď kráča,
kráča vo svetle, ktoré je v tvare kríža
a niekedy aj srdca. Kríž je láska. Prečo je ruka Panny Márie vystretá, prečo majú jej sošky ruku v tejto polohe? Je to láska, ktorou nás takto
privoláva. Jednou rukou ukazuje na
svoje srdce. To je znamenie toho,
ako veľmi nás Panna Mária miluje
a chce nás pritiahnuť k Ježišovej
kráse. Je to veľmi jasný znak toho,
čo od nás Matka Božia žiada.
V priebehu posledných storočí
sa kládol veľký silný dôraz na
rozum. Posolstvá Panny Márie
sú však veľmi prosté. Chce nás
priviesť späť k reči srdca?
Áno, je to reč srdca. Cez deň vo
svojom srdci často cítim, že so mnou
Panna Mária chce hovoriť. Nevidím
ju, ale cítim, že mi chce niečo povedať, a keď sa ešte viac utiahnem
k modlitbe, cítim, ako ku mne hovorí. Je to reč srdca. Musíme to cítiť.
Vždy musíme vedieť, kedy s nami
Panna Mária alebo Ježiš chcú v srdci hovoriť. Je to veľmi zvláštne.
Často hovorím s Jelenou a Marijanou a aj ony mi rozprávali o niektorých veciach, ktoré zažívali vo svojich srdciach. Reč srdca je skutočne
niečím zvláštnym. V niektorých situáciách mám pocit, že mi Panna
Mária chce povedať niečo v mojom
srdci, no nie pri pravidelných zjave-
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niach, ale len v určitých situáciách.
Mali by sme si to vždy uvedomovať,
je to veľmi dôležité. Toto je škola
Panny Márie, v ktorej nás chce všetkých vyučovať a viesť, pretože sme
na tieto veci zabudli.
Počas pandémie sa veľa rodín
začalo viac modliť spoločne. Si
rád?
Dnes je najdôležitejšie, že v rodinách sa začína zásadná duchovná
obnova. Kňaz ani nikto iný nič nezmôže, ak prvý krok neurobí rodina
sama. Panna Mária hovorí, že bez živej rodiny nie je ani živá Cirkev. Kostoly sa vyprázdňujú, lebo rodina je
prázdna. Preto dnes každá rodina
musí byť malou cirkvou, v ktorej sa
modlia. Každá rodina by mala byť
modlitbovou skupinou. Často hovorím členom svojej modlitbovej skupiny: „Moji milí, nie je dobré, že sa chodíte do modlitbovej skupiny modlie-

vať dve hodiny v pondelky a piatky,
no doma sa nemodlíte. To Matka Božia nechce. Musíte sa modliť vo svojich rodinách. Musíte sa rozprávať so
svojimi deťmi, otvoriť sa deťom
a vaše deti by sa mali otvoriť vám.“
Každé dieťa má svoje potreby, problémy a očakávania. Deti sa niekedy
boja osloviť svoju matku alebo otca
a povedať im, čo ich bolí, pretože necítia lásku svojich rodičov. Nevedia,
čo na to matka či otec povedia, či ich
nebudú kritizovať alebo obviňovať.
Keď má mladý človek problémy, nie
je dôležité iba to, aby sa mu povedalo
niečo pozitívne, ale aj aby cítil, že je
stále milovaný. Aj vtedy, keď má problémy. Ten, kto je milovaný, dokáže
všetko. Je veľmi dôležité, aby sme to
pochopili. Láska je nepremožiteľná!
Láska je dokonalá!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol P. Ignaz Domej

Nové číslo odkazovača
Mariánske centrum Medžugorie z technických príčin mení číslo
odkazovej služby s novým posolstvom Matky Božej z Medžugoria.
Odteraz si môžete vypočuť nové posolstvo a zanechať svoj odkaz
alebo objednávku na telefónnom čísle:

033 5583 199
Ďakujeme za pochopenie.

Rozhovor s pátrom
Marinkom Šakotom
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Medžugorie ako hnutie duchovnej
obnovy
Páter Marinko Šakota vedie od októbra 2012 farnosť Medžugorie
svojím citlivým, pokojným a otvoreným spôsobom. Je vidieť pôsobenie pátra Marinka za uplynulé roky ako farára, ako skromného služobníka Božej Matky a jej Syna Ježiša Krista. Svojím dobrým srdcom
sa snaží pomôcť všetkým ľuďom, ktorí za ním prichádzajú s najrôznejšími potrebami.
V rozhovore zo 4. augusta 2020 sa zamyslel nad obdobím korony
a súvisiacimi zmenami pre farnosť Medžugorie. V rozhovore spomína, že zažil novú vlnu vnútorných modlitieb medzi farníkmi. Každou
krízou by sme mali byť posilnení vo viere, pretože iba v Bohu je pokoj
a plnosť.
Páter Marinko, tento rok sa koná
už 31. festival mládeže v Medžugorí. Ako sa vám ho podarilo zorganizovať tento rok?
Pred dvoma mesiacmi sme sa rozhodli usporiadať festival mládeže. Nebolo isté, ako to bude z dôvodu celkovej situácie spôsobenej pandémiou
koronavírusu. Rozhodli sme sa však
Festival zorganizovať v pozmenenej
forme. Program sa začal svedectvom
a katechézou, a pokračoval ružencom
a obvyklým večerným programom. Vedeli sme, že sa ho zúčastní menej
ľudí, a preto sme program skrátili. Nie
je také ťažké zorganizovať festival
mládeže, pretože už máme skúsenosti a teší nás to.
Na festivale pomáha veľa dobrovoľníkov. Všetci sú z Medžugoria?
Dobrovoľníkmi sú mladí ľudia z „Fra-

my“, františkánskej mládeže z Medžugoria a mladí ľudia z okolitých obcí.
Na festivale mládeže pomáhajú už
niekoľko rokov. Pomáhajú pri tanci,
pri predaji tričiek, sprevádzajú kňazov
pri rozdávaní svätého prijímania a robia veľa ďalších vecí. Sú už neoddeliteľnou súčasťou stretnutia mládeže,
a tak sa aj cítia. Vedia, že sú tu potrební a to ich robí šťastnými.
Tento rok sledovalo veľa ľudí
festival mládeže prostredníctvom
internetového priameho prenosu.
Viete, koľko ich bolo?
Teraz existuje veľa spôsobov vysielania modlitbového programu: prostredníctvom televízie, internetového streamovania, prostredníctvom rozhlasu
a iných médií. Takže počet tých, ktorí
sa zúčastňujú na modlitbovom programe a sú spojení s Medžugorím, je sku-
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točne veľmi veľký. Z toho vidíme, ako tora pre farnosť Medžugorie. V roku
veľmi je Medžugorie nádejou pre svet, 2019 Svätý Otec povolil organizovať
ako veľmi je Medžugorie v dušiach oficiálne púte do Medžugoria. A teraz
list, ktorý poslal páľudí a ako veľa pre nich
pež mládeži na festiMedžugorie znamená.
„Božia Matka
vale mládeže. To všetJe to neuveriteľne veľké
si praje, aby zosilnela
ko ukazuje na to, že
množstvo ľudí, ktorí sa
naša viera, nádej
Medžugorie leží pápena celom svete zúčasta láska.“
žovi na srdci.
ňujú na modlitbovom
programe. Medžugorie
Pápež vymenoval Petara Paliča
je skutočne duchovným hnutím vo
za nového mostarského biskupa.
svete, hnutím duchovnej obnovy.
Poznáte ho osobne?
Biskupa Petara Paliča nepoznám
Arcibiskup Hoser na tlačovej
konferencii uviedol, že Vatikán osobne, ale videl som ho v médiách.
má na Medžugorie pozitívny ná- Teší nás, že bol pre Mostar ustanovezor. Čo nám môžete o tom pove- ný nový biskup a že on je tým novým
biskupom. Sme radi, že je to mladý
dať?
Zo všetkého, čo sa stalo v posled- biskup a myslím si, že je veľmi otvorených rokoch, môžeme usudzovať, že ný. Preto som obzvlášť rád, že k nám
Vatikán má na Medžugorie veľmi po- príde.
zitívny názor. A to už aj z toho dôvodu,
Ako sa zmenil život v Medžugorí
že v roku 2018 poslal pápež arcibiskupa Hosera ako apoštolského vizitá- v dôsledku pandémie korony

Archivfoto
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a ako túto pandémiu vnímate vy
ako kňaz?
Táto pandémia zastavila chod vecí
v Medžugorí a na celom svete. Zastavila ľudí, prácu a výrobu. Zmenila celý
vývoj udalostí. Pandémiu môžeme
vnímať v negatívnom zmysle slova
ako katastrofu pre ľudí, ako niečo, čo
spôsobilo nezamestnanosť ľudí, čo
ich dostalo do ťažkostí, do obáv o budúcnosť.
Na druhej strane ju môžeme považovať za čas milosti. Božia Matka hovorí,
že toto je čas milosti a ja si myslím, že
na túto situáciu by sme sa mali pozerať takto. Ak budeme tento čas vnímať ako čas milosti, budeme mať
z toho úžitok. Potom ho využijeme ako
príležitosť na duchovný rast, aby sa
posilnilo naše duchovné zmýšľanie.
Rovnako ako v tejto dobe koronavírusu je potrebné posilniť imunitu tela, je
potrebné posilniť aj imunitu ducha.
Posilniť sa zvnútra – to je presne to,

čo s nami koná Božia Matka v Medžugorí. To si praje Panna Mária. Chce,
aby sme sa stali usilovnými, aby sme
zosilneli, aby rástla naša viera a dôvera v Boha, aby zosilnela naša nádej
a láska.
Čo by ste ešte chceli odkázať
našim čitateľom na záver?
Drahí priatelia z Modlitbovej akcie,
drahí mladí priatelia, drahí veriaci! Božia Matka prichádza k nám do Medžugoria, aby nás priviedla do pohybu.
Praje si, aby sme sa stali jej rukami,
aby sme jej pomohli vniesť pokoj do
tohto sveta a šíriť ho našimi životmi
a modlitbami. Chce, aby sme si posilnili našu vnútornú, duchovnú imunitu,
aby sme sa tak stali silnejšími, aby
zosilnela naša viera, nádej a láska,
aby sme premohli zlo a priblížili sa
k Bohu. Toto prajem vám všetkým!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.
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31. festival mládeže v Medžugorí
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii spôsobenej koronavírusom sa
v Medžugorí uskutočnil 31. festival mládeže – aj keď v pozmenenej podobe.
Hoci priamo fyzicky prítomní na podujatí mohli byť len účastníci z Medžugoria
a blízkeho okolia, predsa prostredníctvom internetového vysielania sa ho mohli
zúčastniť aj tisíce mladých ľudí z celého sveta. Živé vysielanie Radia MIR sa
simultánne prekladalo do 20 jazykov.
Po prvýkrát v histórii mládežníckych festivalov sa tento festival otvoril posolstvom Svätého Otca Františka, ktoré predniesol apoštolský nuncius v Bosne
a Hercegovine arcibiskup Luigi Pezzuto. Počas bohoslužieb odzneli katechézy
arcibiskupa Hosera, kardinála Vinka Puljiča, arcibiskupa Toma Vukšiča aj provinciála františkánov Miljenka Šteka.
Mládež z Medžugoria počas festivalu symbolicky zaviala vlajkami mnohých
štátov, aby tak prejavili svoju solidaritu s mladými ľuďmi, ktorí sa nemohli tohto
festivalu priamo zúčastniť. Spoločne sa modlili, aby na budúci rok znovu mohli
v Medžugorí privítať ľudí z celého sveta, aby pocítili blízkosť a nehu Božej Matky. ☐
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SLOVÁ VIZIONÁRA IVANA DRAGIČEVIĆA K 31. FESTIVALU MLÁDEŽE
„Drahí kňazi, drahí priatelia v Kristovi, predovšetkým vy mladí,
takí nežní a môjmu srdcu drahí! Chcem vás zo srdca pozdraviť
zvláštnym spôsobom počas tohto neobvyklého festivalu mládeže, na ktorom sa modlíme za lásku Ježiša a Márie a oslavujeme ju.
Matka Božia hovorí: „Ten, kto sa modlí, nemusí mať strach z budúcnosti.“
Nemusí si robiť starosti. Moja drahá mládež, nemusíte sa báť budúcnosti.
Všetko je v Božích rukách. Ježiš vás volá, aby ste mu dôverovali a modlili sa
k nemu, aby ste sa na neho obrátili a zdieľali s ním všetko vo svojich srdciach. Pre Cirkev a svet nastala ťažká doba. Pamätajme však na to, že my
– skrze Božiu múdrosť – sme sa pre tento čas narodili. Matka Božia ďalej
hovorí: „Deti, potrebujem vás, aby ste mi pomohli uskutočniť moje plány.“
Táto výzva je určená aj pre vás. Matka Božia sa stará o vás mladých zvláštnym spôsobom ako o oko v hlave. Miluje vás nežnou láskou. Je veľmi ťažké
opísať lásku, ktorú má pre vás, keď na každého z vás pozerá – na jedného
po druhom. Je to neopísateľná láska, taká krásna, taká nežná, taká povznášajúca! Matka Božia vás potrebuje. Chce, aby ste najprv otvorili svoje srdcia
modlitbe. Modlite sa viac srdcom. V jednom posolstve Matka Božia povedala: „Predovšetkým mladí z tejto farnosti by mali byť aktívnejší v modlitbe.“ Aj
pri inej príležitosti povedala: „Chcela by som najmä mladým povedať, že sa
majú otvoriť Duchu Svätému. Lebo Boh vás chce v týchto dňoch pritiahnuť
k sebe, kým satan pôsobí.“ Matka Božia vás stráži neúnavne, neúnavne vás
vedie v tomto nepokojnom čase, viac ako kedykoľvek predtým.
Kráľovná pokoja žiada všetkých, aby sa vrátili k Bohu. Moji drahí mladí
ľudia, svet vám nemôže dať nádej a pokoj tak, ako dáva Kristus. Skutočný
pokoj prichádza len od Ježiša. Ježiš je váš pokoj. Modlite sa za tento pokoj.
Nepokojné časy sa rodia v srdciach tých, ktorí nepoznajú Boha. To nesmie
byť u vás. Otvorte svoje srdcia a modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste
lepšie spoznali Boha a aby všetci ostatní cítili lásku a Boží pokoj cez váš
príklad. Modlitba v Kristovi prináša pokoj v srdci. Iba keď duša nájde pokoj
v Bohu, bude spokojná. Dnes, moja drahá mládež, žite toto posolstvo pokoja, túto nádej. Prinášajte ju všetkým vo svojej rodine, vašim priateľom, do
vášho sveta.
Drahí mladí, často prijímajte sviatosti: najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Sviatosti sú vašou obnovou a silou.
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Moji drahí mladí, vytrvalo sa modlite ruženec. S ružencom prekonáte všetky protivenstvá, ktorými satan skúša preniknúť do vás a do sveta. Odpovedajte denne na volanie Matky Božej modlitbou ruženca. Ruženec vám prinesie pokoj.
Drahá mládež, nájdite si čas na uctievanie Ježiša v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti. Strávte čas v tichu, aby ste mohli vo svojich životoch jasnejšie
počuť hlas Ducha Svätého.
Drahí mladí priatelia, žite posolstvá Kráľovnej pokoja. Staňte sa vynikajúcimi žiakmi v škole lásky. Nebojte sa, pretože „ten, kto sa modlí, nemusí sa
báť budúcnosti“. Ježiš hovorí vo Svätom písme: „Nebojte sa.“ Ježiš posiela
svoju Matku a hovorí jej, že má povedať svojim deťom, aby sa nebáli.
Matka Božia sem prichádza – Matka Božia prichádza k mladým zvláštnym
spôsobom, aby ich pozvala k modlitbe za pokoj. Potrebuje vás. Ste budúcnosťou Cirkvi, ste budúcnosťou sveta! Svet pokoja je možný, možný prostredníctvom vás. Nečakajme, že začne niekto iný – to je strata času. Začnite dnes, nasledujte volanie Matky Božej a žite jej posolstvá lepšie. Pán vás
žehnaj!
Sme zjednotení v modlitbe, drahá mládež, odporúčam vám v týchto dňoch
všetkým Máriu, našu Matku, Kráľovnú pokoja. Boh vám žehnaj! ☐
Ivan Dragičevič
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Ruženec
Modlitba posvätného ruženca je modlitbou, ktorú veľmi často odporúča Matka
Božia. Veľakrát sme dostali otázku, či môžeme zabezpečiť nielen knižku o modlitbe
ruženca, ale aj samotný ruženec. Podarilo
sa nám ich zabezpečiť a ponúkame vám
posvätený drevený ruženec s nápisom
MEDJUGORJE. Odporúčaný dobrovoľný
príspevok je 1,10 eura.

P. Zavarský SJ:

MODLITBA RUŽENCA
Viera a duchovný život mali u jezuitského pátra
Valéra Aurela Zavarského (1905 – 1993) svoje
vyjadrenie vo všetkých jeho aktivitách. Osobitne jeho vzťah k umeniu, sakrálnemu umeniu,
nadchýna i dnes a jeho výtvarné diela sú doslova inšpiráciou pre meditáciu. V rokoch 1968 až
1977 pôsobil ako výpomocný duchovný bez nároku na odmenu v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Bol obľúbený
najmä medzi akademickou mládežou, ktorá sa
sústreďovala okolo tohto kostola. Z tohto obdobia sa zachovali v samizdatovej podobe stovky
jeho kázní, ktoré si veľmi starostlivo písomne
pripravoval. Zachovala sa aj táto modlitba ruženca, ktorá ponúka inšpiráciu, ako sa rozjímavo modliť ruženec. Brožúru ponúkame spolu s posväteným dreveným
ružencom s nápisom MEDJUGORJE. Odporúčaný dobrovoľný príspevok
je 2,50 eura.
Písomné objednávky na adresu: Telefonické objednávky:
Mariánske centrum Medžugorie
Redakcia: +421 905 254 742
Františkánska 2
Odkazovač: +421 33 5583 199
812 68 Bratislava

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

Páter Slavko s vizionárkou Marijou Pavlovičovou a vizionárom Jakovom Čolom

Nezabudnuteľný v našich srdciach
20. výročie smrti pátra Slavka Barbariča
Je piatok 24. november 2000. Páter Slavko Barbarič práve doslúžil svätú
omšu pre skupinu pútnikov z Rakúska. Skupinu vedie Franz Gollowitsch, je
to jeho v poradí už 250. púť do Medžugoria. Nikto vtedy ani len netuší, že to
bude posledná svätá omša v živote pátra Slavka. Po omši absolvuje ešte
vysielanie v rádiu Mir a popoludní sa vydá tak ako každý piatok na horu
Križevac, aby sa tam modlil spolu so skupinou pútnikov. Keď vyjde na horu
a ukončí pobožnosť krížovej cesty pri 14. zastavení, sadne si na skalu a oddychuje. Krátko nato stratí vedomie a zomiera. Boh si ho tak k sebe povoláva celkom nečakane 24. novembra 2000 vo veku iba 54 rokov. Jeho naplnený život bol neprestajnou oddanou službou Bohu a Božej Matke. Kto bol
páter Slavko Barbarič? Kto bol tento františkán, ktorého život a pôsobenie
boli tak úzko späté s Medžugorím?
Slavko prichádza na svet 11. marca 1946 v Dragičine pri Čitluku v bývalej
Juhoslávii. Je synom Marka a Lucije Barbaričovej, v poradí štvrtý zo šiestich
detí. Základnú školu navštevuje v neďalekom Čerine, potom prechádza na
gymnázium u jezuitov v Dubrovníku. Už v tomto období pociťuje v sebe túžbu
stať sa kňazom.
14. júla 1965 vstupuje Slavko Barbarič v Humci do františkánskej rehole
a začína noviciát. V roku 1967 začína študovať filozofiu a teológiu vo Viso-
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kom, v roku 1969 pokračuje štúdiom v Sarajeve. 19. decembra 1971 ho
v mestečku Reutte v Tirolsku vysvätí biskup Juan Tarsicio Senner OFM za
kňaza. V roku 1972 štúdium ukončuje. V rokoch 1972 – 1973 pôsobí ako
kaplán v meste Frohnleiten pri Grazi, kde študuje pastorálnu teológiu.
V roku 1973 ukončuje štúdium s magisterským titulom.
Svoje ďalšie pôsobenie ako kaplán začína v Čapljine, kde pôsobí v rokoch
1973 až 1978. Potom študuje psychológiu a náboženskú pedagogiku vo
Freiburgu. V roku 1982 získava doktorát. Promuje na tému „Obrátenie ako
podstatná úloha výučby a učenia kresťanského vzdelávania dospelých“. Od
roku 1982 pracuje ako mladý kňaz v Medžugorí a tiež ako duchovný správca študentov v Mostare, kde vedie modlitbové semináre. Študenti ich prijímajú veľmi dobre, čo vo vtedajšej komunistickej Juhoslávii spôsobí silný
rozruch. Ochrancom v tejto neľahkej situácii sa pre pátra Slavka stáva kardinál Franjo Kuharič zo Záhrebu.
Na jeseň v roku 1983 je páter Slavko preložený za kaplána na faru
v Medžugorí. V Medžugorí nachádza poslanie, ktoré ho bude sprevádzať po
celý jeho život. V roku 1985 pôsobí v Blagaji pri Mostare, od roku 1988 pomáha pri vzdelávaní františkánskych novicov v Humci. Od začiatku vojny
v roku 1991 až po svoju smrť v roku 2000 pôsobí páter Slavko po celý čas
v Medžugorí.
Páter Slavko sa intenzívne zaoberá zjaveniami v Medžugorí a vydáva viaceré knihy. Posolstvá Panny Márie interpretuje ľahko zrozumiteľným, psychologicky a teologicky premysleným spôsobom. Páter Slavko o posolstvách
nielen káže, ale ich aj príkladne uplatňuje vo svojom vlastnom živote. Najmä pôst dodržiava veľmi prísne a dôsledne. Súčasťou jeho života sú aj každodenné tri ružence. Raz povedal, že si svoj život bez týchto pravidelných
denných ružencov nevie ani predstaviť. Horlivo a vytrvalo tak uskutočňuje
volanie Panny Márie k modlitbe a pôstu vo svojom vlastnom živote.
V prvých rokoch zjavení, keď sa z kedysi nenápadného Medžugoria stáva
najväčšie medzinárodné pútnické miesto, páter Slavko sa zaň neúnavne
zasadzuje. Výsledkom jeho práce sú mnohé podnety a projekty. Zakladá aj
festival mládeže, ktorého začiatky siahajú do roku 1989. Možno teda povedať, že páter Slavko mal na vývoj tohto pútnického miesta rozhodujúci vplyv.
Keďže plynule hovoril ôsmimi jazykmi, mohol sa ako pútnik priblížiť viacerým národnostiam, rozprávať sa s nimi či prijímať ich spovede.
Okrem starostlivosti o pútnikov ležala pátrovi Slavkovi na srdci predovšetkým starostlivosť o deti v núdzi. Počas vojny, ktorá sužovala tento región
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v rokoch 1991 – 1995, organizoval ubytovanie pre vojnové siroty, ako aj
opustené a chudobné deti utečencov z Bosny. Zo začiatku boli deti ubytované v prenajatom dome, kde sa o nich starali školské sestry. Odtiaľ potom
vznikla myšlienka vybudovať detskú dedinku, ktorá existuje dodnes ako
Matkina dedina – Majčino selo. Páter Slavko pravidelne navštevoval deti
v dedine a zabezpečoval všetko materiálne a duchovné, čo potrebovali, aby
sa mohli ďalej rozvíjať. Matkina dedina sa stala jeho najväčším charitatívnym projektom.
Mal otvorené srdce nielen pre deti, ale aj pre mladých ľudí v núdzi. Zvlášť
sa angažoval za tých, ktorí zišli zo správnej cesty a hľadali nový začiatok
v komunite Cenacolo. Videl, ako veľmi boli títo mladí muži zranení a hľadajúc zmysel života potrebovali uzdravenie prostredníctvom lásky ku Kristovi
a k Panne Márii. Preto úzko spolupracoval so sestrou Elvírou, zakladateľkou
komunity Cenacolo. Pravidelne slúžil v komunite sväté omše a pre mladých
ľudí bol nielen spovedníkom, ale aj priateľom. Nikdy im neodmietol pomoc,
keď ho potrebovali. Raz o nich povedal: „Každý človek má dar, chce byť milovaný a milovať. Toto prianie vám zostáva vždy, aj keď sa vydáte zlou cestou.“ Zo zážitkov týchto čias vznikla kniha „Perly ranených sŕdc“. Aj komunita Milosrdný Otec sa podobne ako Cenacolo stará o mladých, ktorí sa nachádzajú na ceste k uzdraveniu sa od drogovej a alkoholickej závislosti.
O jej založenie sa tiež pričinil páter Slavko.
Páter Slavko bol počas svojho života v úzkom kontakte s vizionármi
z Medžugoria a sprevádzal ich ako spovedník a duchovný vodca. Veľmi dobre ho poznali najmä vizionári Marija Pavlovičová-Lunettiová, Mirjana Dragičevičová-Soldová a Ivan Dragičevič. Manžel Mirjany Marko Soldo bol synovcom pátra Slavka. Páter na začiatku hovoril, že posolstvá z 2. dňa v mesiaci
budú mať raz veľký význam.
Keď páter Slavko 24. novembra 2000 nečakane a náhle zomiera, zaplaví
srdcia mnohých ľudí hlboký zármutok. Už počas svojho života sa stal legendou a na ľudí pôsobil neuveriteľným čarom svojej osobnosti. Jeho pokora,
jednoduchosť a autentický štýl zanechali dojem medzi mnohými veriacimi.
Keď sa v pokore modlieval pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, bolo zjavné, že sa celkom oddáva službe Bohu. Na viacerých pútnikov zanechali dojem najmä jeho modlitby za uzdravenie. Nikdy mu nešlo o seba samého, ale
vždy o Božiu vec. Bol to človek otvorený nebu, ktorý všetko, čo prijal, ihneď
odovzdal ďalším ľuďom. Výsledkom jeho otvorenosti voči Bohu a jeho života
v modlitbe je aj jeho 16 kníh, ktoré vydal, a ktoré boli preložené do viacerých
jazykov.
Páter Slavko žehná pútnikov po Pochode za pokoj v roku 1995
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Dva dni sa mohli s ním veriaci rozlúčiť, než ho uložili do hrobu. Obzvlášť
ťažké to bolo najmä pre jeho 87-ročnú matku. Na jeho pohreb prichádzali
duchovní a veriaci z celého sveta. So svojím milovaným pátrom Slavkom sa
lúčili aj vizionári. Prostredníctvom Jakova Čola ďakovali za jeho celoživotné
dielo. Bez pátra Slavka by Medžugorie nebolo tým, čím je dnes. Bolo ho tam
možné stretnúť počas celého dňa, či už pri slávení svätej omše, pobožnosti
krížovej cesty alebo večernej adorácie.
Deň po jeho smrti 25. novembra 2000 sa zjavuje Panna Mária vizionárke
Mariji Pavlovičovej-Lunettiovej, aby jej odovzdala posolstvo: „Chcem vám
povedať, že váš brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás.“
Vizionárka Marija o tomto posolstve povedala: „Božia Matka vyhlásila hneď
25. novembra 2000 pátra Slavka za svätého. Bol to človek, ktorý úprimne
žil jej posolstvami, a tak bezprostredne dozrel do svätosti.“
Páter Slavko pôsobil v Medžugorí dlhých 18 rokov. Chcel byť nástrojom
v rukách Boha a Božej Matky a úplne sa im odovzdal. Jeho smrť zanecháva
bolestnú prázdnotu. Mnohí pútnici tak v Medžugorí putujú aj k jeho hrobu
na miestnom cintoríne, aby ho tu prosili o pomoc a príhovor. ☐
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Za mostarského biskupa bol menovaný
ThDr. Petar Palič
Pápež František 11. júla 2020 za nového biskupa Mostarsko-duvnianskej diecézy, v ktorej sa nachádza aj farnosť Medžugorie, vymenoval monsignora ThDr.
Petara Paliča. Stal sa nástupcom dlhé roky úradujúceho biskupa Ratka Periča,
ktorý bol známym odporcom medžugorských zjavení. Uvedenie do úradu nového biskupa sa uskutočnilo 14. septembra 2020 za prítomnosti mnohých osobností z radov kléru.
Petar Palič sa narodil 3. júla 1972 v Kosove. Študoval na Teologickej fakulte
v Záhrebe a 1. júna 1996 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 2005 až 2009 študoval morálnu teológiu na Univerzite v Grazi, kde získal doktorát z teológie. Od
9. marca 2018 bol biskupom na ostrove Hvar.
Nový mostarský biskup pôsobí dojmom veľmi dobrého, sebavedomého a otvoreného človeka. Pri svojom oficiálnom uvedení do úradu sa poďakoval za prejavenú dôveru a ubezpečil nás, že diecézu Mostar-Duvno bude s Božou pomocou
viesť ako jej dobrý pastier a bude otvorený všetkým otázkam.
Kiež nový biskup všetkým podá svoju pomocnú ruku a ako pastier bude prijímať všetky prosby, starosti a otvorené otázky svojej diecézy. Aby si v pokoji
a s rozvahou vytvoril vlastný obraz o Medžugorí a objektívne zanalyzoval pozitívny vplyv medžugorských zjavení a posolstiev na celý svet.
Modlitbová akcia Viedeň a Mariánske centrum Medžugorie ďakujú novému
biskupovi ThDr. Petrovi Paličovi, že prijal túto dôležitú úlohu a želajú mu hojné
Božie požehnanie, vedenie Duchom Svätým a ochranu a príhovor Panny Márie. ☐
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Kresťania na celom svete
v ohrození
Úvaha nad posolstvom Božej Matky z 25. júla 2020
„V tomto nepokojnom čase, keď satan zbiera duše, aby ich pritiahol k sebe...“
Týmito slovami sa začína posolstvo Božej Matky z 25. júla 2020. Božia Matka
hovorí opäť a znova veľmi zreteľne o existencii a diele diabla. V chorvátčine
hovorí doslovne, že satan žne duše. Keď satan pracuje a ťahá ľudí na svoju
stranu, my by sme mali vytrvať v modlitbe, „aby sme v modlitbe objavili Boha
lásky a nádeje“.
Opakom strachu je často nádej. Ľudia majú dnes strach z budúcnosti. „Nebojte sa!“, Božia Matka nám to vo svojich posolstvách povedala už nespočetnekrát. „Milé deti, zoberte si do ruky kríž. Nech sa stane pre vás povzbudením, že
láska vždy zvíťazí.“ Kríž, pôvodne znak smrti, stal sa znakom nádeje, sily a života. Kríž by nám mal vždy pripomínať, že naše utrpenie nie je nezmyselné, aj keď
sa často zdá nezmyselným. Nikto dnes nechce trpieť, je to pochopiteľné. Hodnota a veľkosť života sa však nekončí utrpením. Mnoho svätých ľudí dokazuje,
že aj vo veľkom utrpení je človek schopný niečoho veľkého a dobrého. Naším
cieľom je svätosť v nebi, pretože v porovnaní s večnosťou je náš život na tejto
zemi iba mihnutím oka.
„Teraz, keď sú kríž a viera odmietané.“ Každý deň sú vo Francúzsku znesvätené, poškodené alebo podpálené v priemere dva kostoly a kresťanské inštitúcie.
V Amerike sme svedkami vlny vandalizmu proti Cirkvi. Nenávisť sa prejavuje
zničením, sťatím, počarbaním alebo podpálením nespočetných sôch Ježiša
a Márie. Okrem toho v jeden deň 11. júla 2020 boli zničené dva veľké kostoly
v Amerike. V Ocale narazil do dverí kostola mikrobus, potom sa veľký kostol
ocitol v plameňoch. Druhý veľký 230 rokov starý kostol Misia sv. Gabriela bol
podpálený v Los Angeles. Od apríla bolo v Číne z kostolov odstránených 500
krížov. Okrem toho kresťanom v Číne nevyplácajú žiadnu finančnú pomoc, pokiaľ sa v ich domovoch nachádzajú kresťanské symboly. Ale aj v Tirolsku sa
pred pár dňami uskutočnili dva pokusy o zapálenie kostola.
Jeden z deviatich kresťanov na celom svete zažíva kvôli svojej viere tvrdé prenasledovanie. V roku 2020 Word Watch List zaznamenal, že každý deň je zabitých osem ľudí pre svoju vieru, každý týždeň je zničených 182 kostolov alebo
kresťanských budov a každý mesiac je za vieru uväznených 309 kresťanov.
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Je dobré utvoriť si skutočný obraz o situácii kresťanov
na celom svete. A potom sa za nich
ešte viac modliť, aj sa ich zastať verejne.
Bez ohľadu na to, aká beznádejná a smutná
môže byť situácia, máme Boha, ktorý z utrpenia
a smrti na kríži učinil vzkriesenie a život. Nech je pre
nás v tomto vzorom Mária. Zostala s Ježišom aj počas
ukrižovania, aj keď všetkému nerozumela a nevidela
zmysel, napriek tomu ho sprevádzala utrpením a smrťou. Bola tu. Prijala situáciu a naďalej dôverovala Bohu.
„Váš život nech je odbleskom a príkladom.“ Božia Matka
nám dôveruje. Teraz, keď sa svet čoraz viac vzďaľuje od
viery a kríža, mali by sme byť – ty a ja – odbleskom a príkladom. Spoločne môžeme veľa zmeniť. Božia Matka
na nás prenáša zodpovednosť. Prostredníctvom svojich
posolstiev nás učí, aby sme sa stali apoštolmi jej lásky.
Potrebuje nás, naše modlitby, ale aj náš každodenný
život zameraný na Boha. Aby ostatní mohli zažiť silu,
lásku a nádej, ktoré nemôžu pochádzať zo sveta.
Potrebuje každého, nikto nie je bezvýznamný,
každý môže pomôcť na svojom mieste a svojím
spôsobom tak, aby bol Ježiš opäť viac prítomný
a dôležitý. Počnúc sebou a svojou rodinou musíme opäť každý deň pozvať Boha a vziať svoj kríž,
aby Boh mohol robiť zázraky v našich životoch
a prostredníctvom nich. Pretože iba vtedy je možný „nový svet pokoja“. ☐
Mag. Kristina Malinová-Altzingerová LL.M.
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Rozhovor
s Grgom Vasiljom

O začiatkoch zjavení
Je pre nás veľkým potešením, že môžeme zverejniť rozhovor s Grgom
Vasiljom, otcom Jeleny Vasiljovej, vizionárky druhej generácie (nemala zjavenia Panny Márie, ale počula hlas Matky Božej ako vnútorný hlas – pozn. red.) Grgo Vasilj je jedným z tých ľudí z Medžugoria,
ktorý ako svedok svojej doby môže z vlastnej skúsenosti porozprávať o prvých dňoch zjavení.
V jeho dome bola vždy prítomná živá modlitba. Pamätáme si ešte,
ako už pred 35 rokmi pokojne a premyslene vysvetľoval príchod
Matky Božej pýtajúcim sa pútnikom. Jeho dcéra Jelena mala už ako
dieťa charizmu vnútorného videnia. Matka Božia prostredníctvom
nej podala viacero posolstiev, ktoré sa týkali založenia modlitbových
skupín.
Pán Vasilj, môžete sa v krátkosti predstaviť našim čitateľom?
Volám sa Grgo Vasilj, mám 74 rokov a som ženatý. Máme šesť detí
a 20 vnúčat. Moja najstaršia dcéra

Marija sa narodila v roku 1969
a moja najmladšia dcéra Ana v roku
1986. Matka Božia nás spojila s celým svetom, lebo všetkých mojich
šesť detí študovalo mimo svojho domova. Dve dcéry Jelena a Silvia žijú
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v Ríme. Ana žije v New Yorku, jej
muž pochádza z Dalmácie. Všetky
moje deti žijú v manželstve. Môj syn
študoval v Amerike, zobral si za
ženu Američanku a priviedol ju do
Medžugoria. Žijú tu, majú štyri deti.
Je pravdou, že pápež František
pokrstil jedno z vašich vnúčat?
Je to pravda, Svätý Otec František
pokrstil syna mojej dcéry. Nebol
som pri tom, mal som však iné privilégium. Pred rokom som s manželkou oslávil 50. výročie sobáša. Náš
zať, ktorý pracuje vo Vatikáne, nám
umožnil, aby sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú slúžil pápež František v malej kaplnke. Máme aj fotky
tejto svätej omše. Sú pre nás nádhernou spomienkou, ktorá nám ostane do konca života.
Vaša dcéra Jelena, ktorá teraz
žije v Ríme, mala dar počuť Pannu Máriu vnútorným hlasom.
Ako ste ako otec vnímali tento
dar?
Jelena bola vtedy jedenásťročné
dievča. Mal som predovšetkým potrebu neustále ju ochraňovať a až
kým nedospela, vždy som stál na jej
strane. Ako otec som veril tomu, že
jej dar pochádza od Boha a bol som
si vedomý toho, že pokiaľ ju Boh žiada, aby hovorila, musí tak urobiť.
Podporoval som ju v tom.
Popri Jelene malo tento dar aj
dievča zo susedstva Marijana.

Spomínate si na posolstvá, ktoré obe dostali?
Je to pravda, Marijana mala ten
istý dar vnútorného hlasu ako Jelena. Panna Mária dievčatá prosila,
aby založili modlitbovú skupinu
a ony tak urobili. Ja osobne som nebol členom tejto skupiny. Bolo tu vyslovených veľa posolstiev, ktoré sa
potom šírili ďalej. Jedno z tých posolstiev znie: „Modlite sa srdcom.“
Na začiatku to bola malá skupina,
myslím, že ich bolo päť. Neskôr sa
rozrástla a sprevádzali ju aj kňazi.
Existuje posolstvo, ktoré je pre
vás mimoriadne dôležité?
Áno, jedno posolstvo malo pre
mňa veľký význam. Znelo: „Choďte
každý mesiac na spoveď.“ Často hovorím, že môj život je ako more plné
vĺn, a keď idem na svätú omšu, Pán
tie vlny utíši. Potom príde nový deň
a s ním nové problémy, ale opäť je
tu ďalšia svätá omša, a tak to ide
ďalej a ďalej. Je dôležité byť členom
Rímskokatolíckej cirkvi, byť vedomým členom Cirkvi. Niekedy ľudia
hovoria, že v Cirkvi sú problémy, ale
ja sa držím slov, ktoré povedal
o Cirkvi Boh: „Brány pekla ju nepremôžu.“
Čím na vás Medžugorie najviac
zapôsobilo?
Ešte aj dnes ma dokáže najviac
fascinovať, keď vidím ľudí, ktorí stoja pred kostolom v dlhých radoch
a čakajú na spoveď. Pre mňa je
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modlitba veľmi dôležitá. Milujem
tiež futbal, ale nemám čas všetko
sledovať. Ak by som mal porovnať
futbal s modlitbou, teda to, čo milujem, musím priznať, že modlitba ma
napĺňa viacej, upokojuje ma, som
po nej šťastnejší.
Porozprávajte nám o tom, ako
ste prežívali začiatok zjavení
v roku 1981.
Zaujímavé je, že som dianie počas
prvých dvoch dní zjavení vôbec nezaregistroval. Prišiel som do Čitluku
a v obchodnom dome som stretol
jedného z našich farníkov. Pýtal sa
ma: „Čo sa to deje?“ Odpovedal
som mu: „Neviem, prečo sa ma pýtaš?“ On na to: „V Medžugorí sa zjavila Panna Mária.“ Hneď na druhý
deň som aj ja išiel na Vrch zjavenia.
Keď som tam prišiel, bolo tam podľa môjho odhadu už okolo 10 000
ľudí. Bol to ešte len tretí alebo štvrtý
deň od prvého zjavenia a už sa tam
začalo schádzať toľko ľudí. Fascinovalo ma vidieť ich v takom veľkom
množstve. Nikto nečakal, že sa Panna Mária zjaví. Ak sa však hlbšie zamyslíme, vidíme, že viera bola u nás
vždy prítomná. Moja stará mama,
ktorá zomrela v roku 1970, mi rozprávala, že sa tu v každom dome
pravidelne modlievali tri ružence
denne.
Myslíte si, že práve tunajšia
zbožnosť bola dôvodom príchodu Matky Božej?

Predpoklady na to síce existovali,
ale v konečnom dôsledku nevieme
objasniť, prečo sa zjavila práve na
tomto mieste. Keď vidíme, čo všetko tu ľudia museli prežiť, mohli by
sme povedať, že človek potrebuje
prenasledovanie. Tak by to však nemalo byť. Tí, ktorí dnes majú všetko
a tešia sa z tohoto požehnania, mali
by Bohu ďakovať najviac. Veľmi
často však takí nie sme, na Boha si
spomenieme, len keď sa nám niečo
stane. Keď sa na to pozeráme takto,
mohli by sme povedať, že ani komunizmus tu nebol bez príčiny. Prenasledovali nás a čím viac kázali proti
Bohu, tým sme boli silnejší. Myslím,
že Panna Mária v zjaveniach hovorila, že hora Križevac bola v jej plánoch. Kríž, ktorý bol vztýčený na jej
vrchole, postavili ešte dávno pred
začiatkom zjavení – v roku 1933.
Panna Mária nás svojím príchodom
všetkých prekvapila.
Boli ste svedkom nejakých
nadprirodzených javov?
Raz, keď sme spolu so ženou a niekoľkými susedmi pílili drevo, pri pohľade na Križevac sme videli, ako sa
kríž otáča. Povedal som všetkým,
nech sa pokúsia sústrediť a pozorovať kríž v pokoji, aby sme videli, či sa
tak skutočne deje, obraz sa však nemenil. Kríž sme teda striedavo videli
raz z bočnej a potom opäť z prednej
strany. Neviem, čo sa vtedy stalo,
môžem povedať iba to, že nás tento
jav podnietil k modlitbe.
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Je pravdou, že ste predtým na hovory ani pitie. Často som si všiKriževac chodievali každý deň?
mol, že bol posledným človekom
Dostal som tú milosť,
v kostole, ktorý po svä„Bez
Boha
že som na Križevac
tej omši ostával pri oltánič nie je,
mohol chodievať kažri, modlil sa ruženec či
nič nemá zmysel“
dý deň a tá milosť
premýšľal. Celkom sa
trvala 10 rokov. Bolo
oddával modlitbe, bol
len pár dní počas tohto obdobia, to veľmi sčítaný, svätý človek, svokeď som tam nemohol ísť. Keď je jou prítomnosťou veľa odkrýval.
človek mladý, dá sa to. Je úžasné Rozhodnutia, ktoré urobil, a skutky,
zažiť svitanie, keď prichádza ráno ktoré vykonal, nemožno ani dnes
a slnko osvetľuje polovicu hory. Mu- zmeniť. Vo všetkom sa inšpiroval
sel som na Križevac chodievať už Duchom Svätým.
zavčas rána, aby som sa mohol vrátiť skoro späť a venovať sa ďalším
Čo by ste chceli odkázať našim
povinnostiam. Sú to veľké dary, kto- čitateľom?
ré si ľudia často nevedia vážiť.
Chcel by som im odkázať, že nemusia prísť ani do Medžugoria, že
Poznali ste pátra Slavka Barba- sa môžu pomodliť aj vo svojej farriča?
nosti, že majú byť aktívnejší a k disÁno, boli sme rovesníkmi. Bolo mi pozícii svojmu farárovi, aby všetko
v tom čase dopriate chodievať na mohlo fungovať tak, ako má. ChýbaKriževac každý deň, skoro ráno. jú nám kňazi. Niektoré veci môžu
Pátra Slavka som často stretával, robiť aj laici, ale bez Boha nič nie je,
cestou tam alebo späť. Bol to veľmi nič nemá zmysel. On nás stvoril
duchovne založený, inteligentný člo- a chce, aby sme urobili ďalší krok,
vek. Nepoznal som nikoho takého, tak ako to raz povedal jeden starší
kto by na otázky vedel odpovedať brat františkán: „Boh urobí prvý krok
lepšie ako on.
a čaká na nás. Niekedy čaká dlho,
Páter Slavko bol skvelý človek. Ho- kým ten krok urobíme.“ Musíme
vorí sa o ňom, že nežil 50 ale 150 teda vykročiť, ale bez Cirkvi to nejde.
rokov, toľko práce počas svojho ži- Máme talent, oči, ruky a nohy. To
vota vykonal a takú hlbokú stopu po všetko je dar. Nesmieme ho teda
sebe zanechal. Myslím, že veci riadi zbytočne premárniť, ale naopak proešte aj teraz. Napísal toľko kníh. stredníctvom spoločnosti a modlitby
Jedným z jeho projektov bola aj Mat- ho máme využiť.
kina dedina. Vždy hovorieval: Môžete ma pozvať na modlitbu, vždy príRozhovor pre Modlitbovú akciu
dem. Nemal však rád povrchné rozviedol Hrvoje Bulat
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Modlitba príhovoru
Rádio Mária Slovensko prinieslo v novembri vo svojom vysielaní rozhovor s predsedom Mariánskeho centra Medžugorie Dr. Mariánom Kečkéšom, ktorý pripomenul poslucháčom 30. výročie činnosti tejto organizácie, jej zameranie a súčasné aktivity. Vypočuť si ho možno z archívu
Rádia Mária v cykle Radosť z viery. Medžugorie už nie je neznáme na
Slovensku. A my z Mariánskeho centra Medžugorie ďakujeme Božej Matke, že jej slová a pozvania našli svoj ohlas aj medzi našimi veriacimi.
Modlitba je základný pilier medžugorských posolstiev a nikdy jej nie je
dosť. Boh chce, aby sme sa všetci o seba navzájom starali. Najmä rodičom Boh zveril do starostlivosti nielen telesné bytie, ale aj večné šťastie
svojich detí. Dokáže vôbec niekto naplniť takéto očakávania?
Možno pomocou modlitby príhovoru. Rodičia vedia, že nemôžu ovládať
život svojho dieťaťa vo všetkých oblastiach. Deti musia dozrievať a vybojovať si vlastné boje. Ale sila modlitby je neobmedzená!
Modlitba za rodinu určite nie je stratou času. Tvoj zoznam možno bude
dlhý, ak doň zahrnieš svojich súrodencov i vnúčatá. A predsa si skús
nájsť čas, aby si sa modlil za každého z nich menovite, na konkrétny
úmysel. A potom sa za nich modli takto: „Pane, ochraňuj a sprevádzaj
mojich najbližších. Požehnávaj ich a chráň ich od všetkého zla. Napĺňaj
ich svojím pokojom a svojou láskou.“

Rádio Mária Slovensko, rádio, ktoré sa s vami modlí, môžete
počúvať:
• na internetovej stránke www.radiomaria.sk
• na FACEBOOKU www.facebook.com/radiomaria.sk
• cez mobilné aplikácie: Rádio Mária Slovensko
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Modlitbová akcia úspešne pokračuje,
všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke
www.bohtodokaze.sk

Využime tento trochu inak prežívaný
vianočný čas na stíšenie a modlitbu za
svojich blízkych. Pretože Boh to dokáže.
Naša misijná modlitbová akcia nachádza podporu aj u mnohých kňazov a rehoľníkov. S veľkou radosťou vám prinášame slová a požehnanie biskupa
Reykjavíku na Islande otca Dávida Tencera OFMCap:

Milí čitatelia, určite všetci poznáte príslovie: Pod lampou býva najväčšia tma. A veru je to tak. Sme
ochotní a schopní ratovať ľudí po
celom svete a veľa ráz tí najbližší
potrebujú najviac tej podpory, ale
sa jej im nedostáva. Veľmi sa mi
páči iniciatíva Boh to dokáže, iniciatíva, ktorá nás nabáda modliť
sa nielen za tých tam – kdesi ďaleko, ale zvlášť za konkrétnych ľudí,
ktorí žijú v našom okolí a chýba im
milosť viery. Áno, najviac za svojich súrodencov, deti, vnúčence,
susedovcov, človeka, ktorého stretávam na ceste do roboty. Aby sa
z tej „mojej lampy“ svetlo „lialo“
veľkým prúdom do celého okolia.
K tomu rád udelím svoje požehnanie – a samozrejme po islandsky:
Blessi yður almáttugur Guð, +
Faðirinn, + og Sonurinn + og hinn
Heilagi Andi. Amen.
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25. augusta 2020 – „Drahé deti! Toto je čas milosti. Ja som s vami
a znovu vás pozývam, milé deti, vráťte sa k Bohu a k modlitbe, kým sa
vám modlitba nestane radosťou. Milé deti, nemáte budúcnosť ani pokoj,
kým sa váš život nezačne osobným obrátením a premenou k dobru. Zlo
prestane a pokoj zavládne vo vašich srdciach a vo svete. Preto, milé deti,
modlite sa, modlite sa, modlite sa. Som s vami a prihováram sa za každého z vás u svojho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. septembra 2020 – „Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh
je veľký vo svojej láske aj v mojej prítomnosti. Pozývam vás, milé deti,
vráťte sa k Bohu a k modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabúdajte, milé deti, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás.
Všetko, čo robíte, nech je na Božiu slávu. Potom nebo naplní vaše srdce
radosťou a vy pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby spasil vás
i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. októbra 2020 – „Drahé deti! V tomto čase vás pozývam, aby ste sa
vrátili k Bohu a modlitbe. Vzývajte všetkých svätých, aby vám boli príkladom a pomocou. Satan je silný a bojuje, aby pritiahol k sebe čo najviac
sŕdc. Chce vojnu a nenávisť. Preto som s vami tak dlho, aby som vás
viedla po ceste spásy: k tomu, ktorý je cesta, pravda a život. Milé deti,
vráťte sa k láske k Bohu a ON bude vašou silou a vaším útočišťom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
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„Milé det
i, vráťte
sa k mo
srdcia
dlitbe
v tomto
milostiv a otvorte svo
(z posol
je
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stva z
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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.

MARIÁNSKE
CENTRUM
MEDŽUGORIE

február 2021
NEPREDAJNÉ

ROZHOVORY 3

MEDJUGORJE –
ROZHOVORY 3
Vo februári 2021 vyjde samostatná 52-stranová brožúra venovaná rozhovorom s vizionármi z rokov 1996 až 1999 ako pokračovanie predošlého mimoriadneho čísla (MEDJUGORJE – ROZHOVORY č. 2), v ktorom sme
uverejnili rozhovory z rokov 1991 až 1995.
Čitateľom ponúkame možnosť sledovať duchovný rozvoj a dozrievanie vizionárov, ktorí
svoj život zasvätili Matke Božej a postupne
rástli v jej škole.

Túto brožúru však budeme posielať z ekonomických príčin len na objednávku. Môžete požiadať o jej zaslanie prostredníctvom objednávkového lístka,
telefonicky alebo cez našu internetovú stránku www.marianskecentrum.sk
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: 033 –
5583 199 e-mail: marianskecentrum@gmail.com
Zodp. redaktor: Dr. Marián Kečkéš
Evid. č.: EV 2968/09
ISSN 1338-4155
Vydáva Mariánske centrum Medžugorie ako štvrťročník, IČO: 17 053 994,
30. ročník, dátum vydania: december 2020
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Kardinál Christoph Schönborn pri Modlitbe za pokoj vo viedenskom
Dóme sv. Štefana 22. septembra 2020
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