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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 23. júna 2021

Nereptajme, ale radujme sa
„Milé deti, vy buďte veľkodušní a buďte láskou mojej lásky, aby pohania
pocítili, že ste moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“
Posolstvo z 25. júla 2021 upozorňuje na dve dôležité okolnosti. Žijeme vo svete,
ktorý je v podstate pohanský, aj keď nik nie je prenasledovaný za svoje náboženské
presvedčenie, teológia sa vyučuje na vysokých školách a deti môžu chodiť v škole
na náboženstvo. Druhý aspekt je spôsob, ako sa v tomto svete správať. Vy buďte
veľkodušní, nebojte sa, prejavujte lásku ku všetkým, aby ľudia videli váš život ako
príklad hodný nasledovania.
Musíme si však priznať, že často nás vidia ustráchaných a spomínajúcich na „staré dobré časy.“ Preto sú stále aktuálne slová sv. Augustína: „Kedykoľvek na nás
dolieha nejaký útlak alebo súženie, je to pre nás napomenutie a zároveň aj pokarhanie. Lebo ani naše Sväté písmo nám nesľubuje pokoj, bezpečnosť a mier, ba
evanjelium netají ani súženia, útlak a pohoršenia. Ale ,kto vytrvá do konca, bude
spasený‘ (Mt 10, 22). Veď čo dobré mal kedy v sebe tento život, počnúc prvým človekom od chvíle, keď si zaslúžil smrť a stiahol na seba kliatbu, spod ktorej nás vyslobodil Kristus, Pán?!
Neslobodno teda reptať, bratia, „ako niektorí z nich reptali“, ako hovorí Apoštol, „a
zahynuli od hadov“ (1Kor 10, 10). Čo také neobvyklé znáša teraz ľudské pokolenie,
bratia, čo neznášali otcovia? Alebo kedy trpíme tak, ako sa dozvedáme, že oni trpeli? A nájdeš ľudí, ktorí repcú na svoje časy, lebo že časy našich predkov boli dobré
(porov. Kaz 7, 10). A keby sa mohli vrátiť do čias svojich predkov, nereptali by aj
tam? Minulé časy, o ktorých si myslíš, že boli dobré, boli dobré iba preto, že už nie
sú tvoje.
Ak si už vyslobodený spod kliatby, ak si už uveril v Božieho Syna, ak si už poučený
alebo vzdelaný vo Svätom písme, čudujem sa, ako si môžeš myslieť, že Adam mal
dobré časy. Aj tvoji predkovia nosili v sebe Adama. To
o bol celkom
isto Adam, komu bolo povedané: ,V pote svojej tváre budeš jesť
svoj chlieb a budeš obrábať zem, z ktorej si bol vzatý.
atý. Tŕnie
a bodľač ti bude rodiť.‘ (porov. Gn 3, 19.18) Toto si zaslúžil,
úžil, toto
dostal, toto dosiahol podľa spravodlivého Božieho rozsudku.
ozsudku.
Prečo si teda myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje?
voje? Od
tamtoho Adama až po dnešného Adama je len práca a pot, tŕnie
a bodľač. Zabudli sme na potopu? Zabudli sme na ťažké
ažké časy
hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali
ptali proti
Bohu pre prítomný čas?
Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať
na naše časy.“ (Sermo Caillau-Saint-Yves 2, 92: PLS 2, 441-442).
Kiež je nám posolstvo našej Matky v tomto povzbudením!
ím!
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Zjavenie Matky Božej
vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi
24. júna 2021
v deň, keď sa práve pred 40 rokmi začali zjavenia
24. júna 2021 tak ako každý deň dostalo sa milosti vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi, aby sa stretol počas zjavenia s Matkou Božou. Zjavenie sa uskutočnilo v jeho súkromnej kaplnke v Medžugorí, začalo sa približne o 18.35 h
a trvalo asi 10 minút. Na konci zjavenia sa Ivan obrátil ku všetkým prítomným a hovoril o tom, čo zažil počas zjavenia a čo mu povedala Matka Božia.
Ivan hovoril:
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„Milí kňazi a milí priatelia v Kristovi! Chcel by som vás všetkých privítať v našom modlitbovom spoločenstve. Dnes, v tento mimoriadny deň, odkedy je
Matka Božia s nami už 40 rokov, čo nás pozvala do svojej školy. Do školy
pokoja, školy modlitby a lásky. Dúfam, že sme ju aspoň trochu nasledovali
počas týchto 40 rokov, čo nás pozýva prostredníctvom posolstiev. My všetci
sme tu pozvaní k evanjelizácii rodín a sveta bez vyčkávania a bezodkladne.
Dnes je mimoriadny deň v mojom živote, na tento deň, na toto 40. výročie
som sa pripravoval. Pred štyridsiatimi rokmi som mal 16 rokov. Vtedy zaklopala Matka Božia na dvere môjho srdca a vyvolila si ma, aby som šiel do jej
školy, aby som bol v jej a Božích rukách. Ešte stále som v tejto škole a pokúšam sa plniť úlohy, ktoré mi zveruje Matka Božia, a byť nástrojom v jej a Božích rukách. Keď Panna Mária vidí, že sa snažím, je to dobré znamenie. Dnes
k nám prišla Matka Božia veľmi šťastná a radostná. Všetkých nás pozdravila
svojím materinským pozdravom: ,Pochválený buď Ježiš, moje milé deti.‘ Potom sa modlila dlhší čas s vystretými rukami nad nami. Potom sa modlila
osobitne za prítomných kňazov a nakoniec sa obrátila v krátkosti ku nám
všetkým:
,Milé deti! Som šťastná, moje srdce je naplnené radosťou. Dnes by som vás
chcela pozvať, aby ste sa stali mojím živým znamením, znamením mojej
prítomnosti. Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste žili moje posolstvá. Vedzte,
milé deti, že Matka je s vami a vždy vo vašej blízkosti, aj keď je vám najťažšie. Prihováram sa za vás u môjho Syna. Aj dnes vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.‘
Potom nás Matka Božia požehnala svojím materinským požehnaním a požehnala všetko, čo ste jej priniesli na požehnanie. Na záver som jej odporučil
vás všetkých, vaše potreby, vaše požiadavky, vaše rodiny, a predovšetkým
vás kňazov a vás chorých, ktorí ste boli prítomní. Potom nasledoval príjemný
a radostný rozhovor medzi mnou a Pannou Máriou. Témou boli prvé dni zjavení a všetky tie roky, počas ktorých nám chcela Matka Božia osobitným spôsobom pripomenúť tie okamihy, ktoré sme zažili a ako sme ich zažili. Po tomto rozhovore nás Matka Božia opustila v modlitbe, v znamení svetla a kríža
s pozdravom: ,Choďte v pokoji, moje milé deti.‘ Viete, že zajtra je 25. deň
v mesiaci. Deň, keď sa Matka Božia obracia k celému svetu vo svojich posolstvách. Chcel som vám tu len v krátkosti oznámiť to najdôležitejšie z dnešného stretnutia. Je ťažké to všetko opísať. Zostaňte v pokoji! ❒

Ivan počas zjavenia 24. júna 2021
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Chronológia udalostí od začiat
24. júna 1981
Prvé zjavenie Matky Božej na Podbrde v medžugorskej farnosti
25. júna 1981
Druhé zjavenie Matky Božej šiestim medžugorským vizionárom: Ivanke,
Mirjane, Vicke, Ivanovi, Mariji a Jakovovi.
26. júna 1981
Tretie zjavenie Panny Márie s posolstvom: „Pokoj, pokoj, pokoj a len pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi!“
25. decembra 1982
Posledné každodenné zjavenie Mirjane Dragičevičovej. Odvtedy sa jej
Matka Božia zjavuje pravidelne raz ročne, a to vždy 18. marca.
1. marca 1984
Začiatok štvrtkových posolstiev. Matka Božia odovzdáva každý štvrtok
prostredníctvom Marije Pavlovičovej posolstvo pre farnosť Medžugorie.
7. mája 1985
Ukončenie denných zjavení Ivanke Ivankovičovej. Zjavenia máva odvtedy
raz ročne vždy 25. júna.
8. januára 1987
Ukončenie štvrtkových posolstiev. Matka Božia oznámila, že odteraz
bude dávať posolstvá pre celý svet vždy 25. v mesiaci.
2. augusta 1987
Od tohto dňa sa zjavuje Matka Božia Mirjane Dragičevičovej-Soldovej
vždy 2. v mesiaci.
25. júna 1991
Začiatok vojny v Juhoslávii (práve desať rokov po začiatku zjavení).
1995
Ukončenie vojny v bývalej Juhoslávii.
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tku zjavení
2. februára 1997
Vizionárka Mirjana sprístupnila
pre verejnosť zjavenia Matky Božej
2. v mesiaci. Ako miesto zjavenia
si zvolila Modrý kríž na úpätí Vrchu
zjavenia.
12. septembra 1998
Ukončenie denných zjavení Jakovovi Čolovi. Odvtedy máva Jakov
zjavenia raz ročne 25. decembra.
24. novembra 2000
Páter Slavko Barbarič zomiera na
Križevci.
Júl 2018
Arcibiskup Henryk Hoser nastupuje do služby apoštolského vizitátora v Medžugorí. Od februára 2017
bol v Medžugorí ako osobitný vyslanec Svätého Otca.
12. mája 2019
Svätý Otec František dovoľuje konanie oficiálnych pútí do Medžugoria.
2. marca 2020
Ukončenie zjavení 2. v mesiaci Mirjane.
25. júna 2021
40. výročie zjavení Matky Božej
v Medžugorí.
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páter Jozo Zovko

páter Tomislav Pervan

páter Leonard Oreč

1981 – 1982

1982 – 1988

1988 – 1991

páter Ivan Landeka

páter Branko Radoš

páter Ivan Sesar

1991 – 2000

2000 – 2005

2005 – 2007

páter Petar Vlasič

páter Marinko Šakota

2007 – 2012

2012 – doteraz

Medžugorskí
farári
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Ročné zjavenie Matky Božej
vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej
25. júna 2021
Vizionárka Ivanka Ivankovičová-Elezová
máva zjavenie Matky Božej raz ročne, a to
vždy na výročie zjavení 25. júna.
Zjavenie 25. júna 2021 trvalo 5 minút
(18.41 h – 18.46 h) a mala ho vo svojom
dome. Na zjavení bola prítomná iba Ivankina rodina. Po zjavení povedala Ivanka posolstvo Matky Božej:

„Milé deti, potrebujem vaše modlitby. Modlite sa,
modlite sa, modlite sa!“
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Matka Božia s nami počíta
Medžugorie je farnosť ako každá Rozhovor
iná, a predsa sa nedá porovnať so s pátrom Marinkom Šakotom
žiadnou inou farnosťou. Lebo tu
v tejto farnosti sa zjavuje už 40 rokov Matka Božia a obdarúva nás
mimoriadnou milosťou a posolstvami. Preto je veľkou cťou a zároveň
veľkou zodpovednosťou pôsobiť v tejto farnosti ako farár. Páter Marinko Šakota vedie farnosť v Medžugorí od roku 2012 s veľkou trpezlivosťou, vytrvalosťou, láskou a skromnosťou. Jeho spiritualita je
ovplyvnená zosnulým pátrom Slavkom Barbaričom, ktorý mu bol vzorom, učiteľom a priateľom. Ďakujeme pátrovi Marinkovi za všetko, čo
robí pre Medžugorie, vyprosujme u Matky Božej požehnanie pre jeho
ďalšie pôsobenie.
Páter Marinko, ako prežívate
deň 40. výročia?
Dnes sa cítim veľmi dobre. Je veľmi
pekné, keď vidíme toľkých pútnikov,
ktorí do slova a do písmena sem prišli
z celého sveta: z USA, Južnej Kórey,
z európskych krajín – zo Španielska,

z Francúzska, Ukrajiny, Poľska, zo
Srbska, z Vojvodiny, z Chorvátska,
z Bosny a Hercegoviny. My kňazi sme
už od 5. hodiny ráno sedeli v spovedniciach. Boli to mnohí mladí ľudia
z Hercegoviny a z iných častí Bosny,
ktorí boli celú noc na ceste. Vypočuli
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sme si spovede a už o 6. hodine bolo
veľa ľudí na prvej svätej omši. Je ozaj
veľkou radosťou môcť pozdraviť týchto pútnikov, poskytnúť im sviatosť
zmierenia a sláviť s nimi svätú omšu.
Ako nás viedla Matka Božia
v uplynulých 40 rokoch?
Matka Božia je s nami, to je dôležité,
že prichádza k nám, pozýva nás. Vďaka Bohu také množstvo ľudí prijíma
jej pozvanie. Je stále ešte veľa ľudí,
ktorí sú pripravení vypočuť si slová
Matky, slová Panny Márie, a ktorí sú
pripravení žiť podľa jej slov. Pre mňa
je to fascinujúce a vynikajúce, že môžeme podporiť Matku Božiu a pomôcť
jej. Mnohí sú pripravení šíriť Máriino
volanie. To je nádej pre svet do budúcnosti.
Ste farárom v Medžugorí. Ako
dlho ste už tu a ako sa vám darí?

Som farárom v Medžugorí od roku
2012. Môžem povedať, že je radosť
byť tu farárom. Je to dar, lebo som tu
mal veľa nádherných duchovných zážitkov. Viedol som pôstne a modlitbové semináre, medzinárodné semináre pre vedúcich medžugorských centier, semináre pre zdravotný personál,
semináre pre kňazov, semináre pre
manželov, semináre pre ľudí s postihnutím a predovšetkým Mladifest (festival mládeže). Bolo toľko nádherných
stretnutí s ľuďmi z celého sveta. Viedol som i semináre v iných krajinách,
do ktorých ma pozvali.
Až keď sme vonku vo svete, vtedy
pociťujeme, čo znamená pre ľudí
Medžugorie. To sú všetko skúsenosti,
ktoré ma pozitívne ovplyvňovali a som
šťastný, že som mohol zažiť tieto
stretnutia. Byť farárom v Medžugorí je
niekedy aj veľmi náročné, lebo je veľmi veľa práce. Ale vďaka Bohu nie je
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to ťažké, keď chceme niečo urobiť pre
Matku Božiu a pre pútnikov. Myslím,
že je radosť byť farárom v Medžugorí,
ale aj zodpovednosť. Ako hovorí Matka Božia: aj iných obdarovať milosťou.
Čo by ste poradili pútnikom, ktorí nasledujú toto pozvanie a chcú
naďalej kráčať s Matkou Božou?
Povedal by som, že je dôležité vedieť, že sme pozvaní. Matka Božia
nás pozýva, ráta s nami, sme pre ňu
dôležití. Toto je podstatné, že sme dôležití, že môžeme byť spolupracovníkmi Panny Márie a že jej môžeme byť
nápomocní pri jej pláne. To je niečo
mimoriadne, že v tejto dobe, v ktorej
žijeme, môžeme byť spolupracovníkmi nebies, Máriinými spolupracovníkmi. Vždy si môžeme nájsť čas na modlitbu, môžeme si každý deň vyhradiť
10 až 15 minút, pol hodiny na modlitbu, či už sami, alebo v rámci rodiny.

Môžeme si vyhradiť čas, ak veríme, že
to je stretnutie s Bohom a že je to
naša duchovná potrava. Potom si nájdeme čas na modlitbu. Môžeme sa
jeden až dvakrát do týždňa postiť,
môžeme čítať Božie slovo, ísť na svätú omšu, aby sme prijali Eucharistiu.
Môžeme sa modliť ruženec, toto všetko môžeme vykonať. A k tomuto všetkému nás volá Matka Božia. Pozýva
nás k tomu, čo môžeme urobiť. Nasledujme jej pozvanie nanovo! Nech nás
slovo Božie a Božia láska znova inšpiruje. A toto všetko pre Matku Božiu
dokážeme urobiť oveľa ľahšie, ak to
urobíme s nadšením.
Ďakujem vám za všetko!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Mag. Kristina
Malinová-Altzingerová, LL.M.
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Sabrina Čovičová-Radojičičová:

STRETNUTIA S PÁTROM JOZOM
Na nasledujúcich stranách nájdete rozhovor s autorkou tejto knihy Sabrinou Čovičovou-Radojičičovou. Páter
Jozo Zovko, ktorý v tomto roku oslávil významné životné
jubileum, patrí k najvýraznejším postavám Medžugoria.
Ako farár, za ktorého pôsobenia sa začali zjavenia, bol
vystavený obrovskému tlaku zo strany vtedajšej komunistickej štátnej moci. Zároveň pociťoval zodpovednosť
voči deťom, ktoré chcel chrániť, a pritom sa presvedčiť,
že hovoria pravdu. Pravda a česť, viera v Božiu prozreteľnosť a láska k Božej Matke boli pre neho najvyššie hodnoty. Len tak dokázal prežiť útrapy komunistického väzenia i nepochopenie zo strany oficiálnych predstaviteľov
Cirkvi. Nikdy neprestal byť poslušným synom sv. Františka a poslúchol aj vtedy, keď mu
bolo znemožnené navštevovať milované Medžugorie.
Túto knižku ponúkame za dobrovoľný príspevok 12 eur, ktorý navrhla sama autorka
knihy, aby podporila činnosť našej organizácie. Výška vášho príspevku však závisí od
vašich možností a my budeme radi, keď sa táto vzácna knižná publikácia rozšíri medzi
čo najviac nasledovníkov a šíriteľov medžugorských posolstiev Matky Božej na Slovensku.

POSOLSTVÁ KRÁĽOVNEJ POKOJA
Doteraz posledné vydanie Posolstiev Kráľovnej pokoja
obsahuje všetky posolstvá Panny Márie počnúc štvrtkovými posolstvami od 1. marca 1984 určenými predovšetkým pre farnosť Medžugorie až po mesačné posolstvá od
25. januára 1987 do konca roka 2019. Zároveň sme pridali všetky zverejnené posolstvá Mirjane, ktoré sa konali
2. dňa v mesiaci (okrem posledného z 2. marca 2020,
ktoré bolo po uzávierke knihy).
Matka Božia nás viackrát nabádala, aby sme sa stali jej
apoštolmi a šíriteľmi posolstiev, ktoré nám ukazujú cestu
k jej Synovi a bližšie osvetľujú dôvody jej príchodu do
Medžugoria. Chceme vás požiadať, aby ste aj vy pomohli
pri šírení posolstiev a ponúkli túto knižku svojim priateľom alebo ľuďom, ktorí prejavia záujem o bližšie spoznanie medžugorských udalostí.
Aj túto knižku posielame všetkým záujemcom za dobrovoľný príspevok. Predovšetkým
sme však vďační za vaše modlitby, ktoré nám pomôžu pri zabezpečovaní našej práce.

Písomné objednávky na adresu: Telefonické objednávky:
Redakcia: +421 905 254 742
Mariánske centrum Medžugorie
Odkazovač: +421 33 5583 199
Františkánska 2
812 68 Bratislava

Objednávky cez internet:
http://www.marianskecentrum.sk/
books_offer.php
marianskecentrum@gmail.com
medjugorje@medjugorje.sk
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Modlitbová akcia úspešne pokračuje,
všetko podstatné nájdete
na internetovej stránke
www.bohtodokaze.sk

Modlitba
je účinná zbraň
„Ustanovil som ťa za strážcu.“ (Ez 33, 7) Tak
ako Ezechiela ustanovil Boh za strážcu „domu
Izraela“ (Ez 33, 7), podobne povoláva rodičov,
aby strážili svoju rodinu. Aj ich úlohou je počúvať Pána, povzbudzovať svoje deti, vystríhať ich
pred hriechom a pomáhať im, aby žili tak, ako
sa páči Pánovi. A toto povolanie nie je vyhradené iba pre rodičov. Boh chce, aby sme sa všetci
o seba navzájom starali. Povolanie strážcu sa
nám môže zdať príliš náročné. Samotné slovo
„strážiť“ znamená dohliadať a ochraňovať. Najmä rodičom Boh zveril do starostlivosti nielen
telesné bytie, ale aj večné šťastie svojich detí.
Ako môžeme naplniť tieto ciele?
Aj 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.
Naša Matka nám ponúka mocnú zbraň – modlitbu posvätného ruženca. Nedajme sa odradiť,
ak ihneď nevidíme výsledok našich prosieb.
Modlitba nikdy neostáva nevypočutá. Iba čas
a spôsob jej naplnenia nechajme na mocný príhovor našej Matky a Pán vyplní jej prosby
v správnom čase. Zver svoju rodinu do starostlivosti nebeského Otca a našej Matky. Boh ťa nikdy nesklame. Ak sa chceš podeliť so svojimi
skúsenosťami, ako Boh vypočul tvoje prosby,
napíš nám. Radi vaše osobné svedectvá uverejníme.
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Pápežské misijné diela na Slovensku nás podporujú v tomto misijnom modlitbovom úsilí. My v Mariánskom centre Medžugorie sme sa rozhodli prispieť k vašim modlitbám aj formou úmyslov za
vás, ktoré odslúžia kňazi v misijných krajinách.
Preto každý mesiac dávame odslúžiť prostredníctvom Pápežských misijných diel dve sväté omše
za členov hnutia „Boh to dokáže“ a čitateľov časopisu MEDJUGORJE. Ak chcete zmysluplne pomôcť
kňazom v misiách, môžete nechať odslúžiť svätú
omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Svojím
milodarom môžete podporiť kňaza, ktorý slávi svätú omšu na váš úmysel. Môžete sa pripojiť aj vy.
Ako poslať milodary na slávenie svätých omší?
Milodar na jednu svätú omšu – 5 eur
Odoslanie milodaru na číslo účtu: SK88 0900
0000 0051 4976 4503 (SLSP)
Variabilný symbol: 777
Do poznámky napíšte: počet intencií, svoju adresu alebo email.
Podrobné informácie nájdete na internetovej
stránke www.misijnediela.sk
V mene misionárov sa nám poďakoval aj národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku otec Ivan Kňaze a pripojil aj toto požehnanie
z misií:

Nech ťa žehná Pán
Nech naplní tvoje nohy tancom
a tvoje ramená silou.
Nech naplní tvoje srdce dobrotou
a tvoje oči smiechom.
Nech naplní tvoje uši hudbou
a tvoj nos príjemnými vôňami.
Nech naplní tvoje ústa dobrým slovom
a tvoje srdce radosťou.
Nech ti vždy daruje život v tvojej púšti:
pokoj, trpezlivosť, čerstvú vodu a novú nádej.
Nech nám všetkým vždy daruje novú silu
a zdravie tela i duše.
Nech ťa žehná Pán. Amen.

Rozhovor
s pátrom Tomislavom Pervanom

40 rokov Medžugoria
Páter Tomislav Pervan bol v rokoch 1982 až 1988 farárom
v Medžugorí. Viedol farnosť vyrovnane a s rozvahou v ťažkej dobe vtedajšieho komunizmu. Páter Pervan patrí k najväčším cirkevným osobnostiam, ktoré podstatne formovali Medžugorie. Ešte aj dnes opätovne navštevuje Medžugorie a je tam ako spovedník k dispozícii pútnikom. Aj ako
autor sa neúnavne naďalej venuje fenoménu Medžugoria.
Jeho správy sú hodnotným príspevkom k porozumeniu zásahu nebies prostredníctvom príchodu Matky Božej.
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Milý páter Pervan, vy ste dobre
informovaný, čo sa týka historického kontextu, keď sa začali
v roku 1981 Máriine zjavenia.
Opíšte nám v krátkosti tento
historický kontext.
Zjavenia v Medžugorí sa udiali náhle a neočakávane na slávnosť narodenia Sv. Jána Krstiteľa 24. júna
1981. Svedkami sú tínedžeri a jeden malý desaťročný chlapec, spolu
šiesti. V istom okamihu svojho života boli vytrhnutí z každodenného života a začali tvrdiť, že sa im zjavuje
Panna Mária. Je to podobná Máriina
pedagogika ako pri skorších zjaveniach. Vyvolí si deti, nevedomé a nedospelé. Ich prostredníctvom oznamuje posolstvá svetu. Aj zjavenia na
Podbrde sa konali v určitom historickom kontexte. Zjavenia v Medžugorí
sú úzko spojené s epochou úpadku
komunizmu. Už vo Fatime Panna
Mária ohlasovala, „že Rusko rozšíri
svoje omyly do sveta“, ale nakoniec
zvíťazí jej čisté, nepoškvrnené, materinské srdce.
Rok 1978 bol „rokom troch pápežov“. Pavol VI. zomrel v auguste.
Zvolený bol Ján Pavol I., ktorý bol pápežom len 33 dní a náhle zomrel.
Potom bol prvýkrát po 500 rokoch
zvolený pápež narodený mimo územia Talianska v osobe krakovského
arcibiskupa Karola Wojtylu. Pochádzal z komunistického bloku a jeho
prvé slová adresované svetu zneli:
„Otvorte dvere! Otvorte dvere doko-

rán Ježišovi Kristovi! Nebojte sa Ježiša Krista!“ V júni roku 1979 navštívil Ján Pavol II. svoju domovinu. Komunisti bojovali všetkými prostriedkami proti tejto návšteve, ale pápež
sa nedal odhovoriť. Počas týchto
ôsmich historických dní sa zhromaždilo v Poľsku na Turíce viac ako
10 miliónov jeho krajanov. Také niečo sa v komunistickom bloku ešte
neudialo! Každý štvrtý Poliak sa zúčastnil pápežovej svätej omše. Ľudia boli hladní a smädní po Božom
slove. Mali už dosť straníckych hesiel a chceli nový život.
Pápež povedal nahlas a dôrazne,
že nie je možné nikde na svete vylúčiť z dejín ľudstva Ježiša Krista. Vylúčiť ho je skutok namierený proti
človeku. Je nemožné porozumieť európskym alebo poľským dejinám bez
Ježiša Krista. Neúnavne rozprával
o slobode v Poľsku a v predvečer Turíc povedal povestné slová: „Ja, syn
poľskej zeme a zároveň pápež Ján
Pavol II., volám z hĺbky tohto storočia, volám v predvečer slávnosti Turíc: Zošli svojho Ducha! Nech zostúpi Duch Svätý a obnoví tvárnosť tejto
zeme. Tvár tejto krajiny!“ Svedkovia
povedali, že v tom momente sa zatriasla zem. Duch prenikol tento dav
a boli to trúby z Jericha, ktoré zvestovali pád komunizmu, ktorý nasledoval po desiatich rokoch. Múry Jericha nepadli len silou zbraní, ale aj
za pomoci modlitebných procesií.
Tak to bolo aj pri páde komunizmu.
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Po návšteve pápeža začali paniká- celý svet a predovšetkým Rusko Neriť stranícke úrady. Bolo tu cítiť zá- poškvrnenému Srdcu Panny Márie
van slobody a režim bol otrasený. podľa priania Fatimskej Panny MáPápež sa stal hrozbou pre komu- rie. Rok po zasvätení sa dostal do
nistov. Preto bola dôkladne plánova- čela Sovietskeho zväzu M. Gorbačov
a nasledovali „glasná vražda pápeža,
nosť“ a „perestrojktorá sa mala
„Medžugorie bolo
ka“. Rok 1987 vyuskutočniť presne
odpoveďou nebies
hlásil pápež za Mana výročie Fatimna volanie pápeža!“
riánsky rok, v roku
skej Panny Márie
1989 padol berlín13. mája 1981. To,
že pápež prežil, je zázrak, lebo boli sky múr, symbol komunizmu. Bezna neho vystrelené tri rany z tesnej božný komunizmus sa rozpadol a na
blízkosti. V jeho tele zostala jedna Vianoce 1991 sa rozpadol Sovietsky
guľka, ktorú dal neskôr vsadiť do ko- zväz a zmizol zo svetovej scény! Je
nemožné popierať úlohu pápeža
runy Fatimskej Panny Márie.
Na podnet tohto slávneho jubilea a Medžugoria pri páde komunizmu.
pozval pápež všetky kresťanské
Aké ovocie prinieslo Medžugocirkvi v roku 1981 do Ríma. Slávnosti sa začali na sviatok Zvestovania rie za posledné štyri desaťročia
Panny Márie. Ukončenie sa malo ko- Cirkvi a svetu?
Medžugorie enormne ovplyvnilo žinať na Turíce v Bazilike svätého Petra. Pre atentát sa pápež nemohol voty veriacich, bolo vyjadrením viery
zúčastniť na záverečných oslavách, nespočetného množstva ľudí v Cirkvi
ale napísal príhovor k tejto príleži- a vo svete. Nemožno si nepovšimtosti. Tam na záver opakovane prosí núť skutočnosť, že za uplynulých 40
Ducha Svätého a Pannu Máriu slo- rokov prišli do Medžugoria milióny
ľudí. Bolo by nezodpovedné ignorovami: „Príď!“
Asi 40 dní po atentáte a 14 dní po vať ich presvedčenie vo viere a ich
Turícach sa uskutočnili prvé zjave- skúsenosti. Na základe zjavení a výnia v Medžugorí ako odpoveď ne- povedí vizionárov je Medžugorie
v súčasnosti svetovým fenoménom
bies na pápežovo volanie!
Osemdesiate roky dvadsiateho sto- a zázrakom s ohľadom na začiatok,
ročia boli časom epochálnej preme- formu a trvanie, napriek všetkým
ny v Európe a vo svete, najsilnejšími protivenstvám a neprajnosti. Došlo
pokojnými premenami počas storo- k tomu náhle a neočakávane. Nikto
čia. Na sviatok Zvestovania Panny nevytvoril pre to nejaké predpoklady
Márie v roku 1984 zasvätil pápež a čo sa často prehliada: zo situácie
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viery vtedajších obyvateľov, z historických a spoločenských pomerov
alebo z pôvodu vizionárov nemožno
tvrdiť, že by bolo Medžugorie lacnou
útechou bezprávnych, biednych ľudí.
To, čo sme mohli v priebehu 40 rokov uvidieť na vlastné oči a zažiť, má
globálny význam. Dodnes to odolalo
všetkým námietkam, kritikám, názorom a popieraniam, ako aj moderným možnostiam počítačovej a digitálnej éry. Záverom mnohých vedeckých medzinárodných tímov je: Pri
vizionároch z Medžugoria naráža
veda na svoje hranice. Okrem vedy
však existuje viera ako vnútorná
pravda a zdôvodnenie všetkých udalostí v Medžugorí a jediný overený
interpret tejto pravdy.
Čo je posolstvom Medžugoria?
Medžugorie je veľkou výzvou na
návrat k Bohu. Lebo bez Boha nie je
žiadna budúcnosť!
Pri jednom zjavení – počas šiestich
rokov a štyroch mesiacov, ktoré som
strávil ako farár v Medžugorí, bol
som prítomný pri mnohých – pýtali
sa vizionári Matky Božej, prečo prichádza, prečo sa zjavuje. Odpovedala: „Prišla som, aby som povedala
svetu, že Boh je, že Boh existuje.“
Vôbec neurobíme veľkú chybu, keď
budeme tvrdiť, že ateizmus ako systematické popieranie Boha je už
viac ako dve storočia v Európe určujúcim duchovným stanoviskom, duchovným vírusom, ktorý sa rozšíril

v globálnej rovine. Nikto okrem samotného Boha nemôže úplne uspokojiť úsilie a túžbu po absolútne. Je
možné hľadať náhradu za Boha, ale
to sa väčšinou končí nešťastne, lebo
bez Boha si nenájdeme pevné
miesto v živote. Skutočná a opätovná príčina nášho nešťastia spočíva
v odtrhnutí a odlúčení sa od Boha.
Medžugorie poskytuje modernému
človeku duchovnú domovinu.
Ako reagovala svetová verejnosť a Cirkev na zjavenia v Medžugorí?
Až do vymenovania apoštolského
vizitátora v Medžugorí v osobe emeritného arcibiskupa Mons. Henryka
Hosera panovalo vo verejných prejavoch Cirkvi a v médiách ťaživé mlčanie o Medžugorí. Bolo uložené embargo na informovanie o udalostiach v Medžugorí. Keď listujeme
v iných cirkevných publikáciách za
posledných 40 rokov, máme dojem,
že Medžugorie pre nich neexistovalo. Ale Medžugorie svietilo medzi
nami ako svetlé znamenie, mesto
na hore, ako maják vo tme na svete,
v temnote komunistického jednotného myslenia.
Potom, ako sa rozšírila správa
o zjaveniach na Podbrde, zhromaždilo sa na piate výročie zjavení viac
ako 15000 ľudí. Milícia oznámila, že
na slávnosť „Petra a Pavla“ bolo na
úzkej ceste k miestu zjavenia asi
3000 vozidiel. Mnohí prišli, aby uvi-
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deli „nebeské divadlo“. Mária však
nechce uspokojovať našu zvedavosť, ale chce nám na zemi odovzdať naliehavé posolstvo a varovanie nebies, že my všetci musíme
zmeniť svoj život, oľutovať, veriť
a byť tvorcami pokoja! Lebo Boh
existuje. To je Máriino posolstvo
v dobe bezbožného ateizmu, ktorý
systematicky popiera Boha. Ateizmus je viera bezbožných, viera, že
Boh neexistuje. Vizionári sú
sprostredkovatelia, Mária je nebeskou vyslankyňou.
Druhý vatikánsky koncil chcel obnoviť Cirkev a Mária takto ukazuje
cestu. Medžugorie je model, príklad
novej evanjelizácie. To pripúšťajú aj
vo Vatikáne. Vatikán uznal význam
Medžugoria tým, že v roku 2017 vyslal arcibiskupa Mons. Henryka Hosera z Varšavy-Pragy najskôr ako
apoštolského delegáta, potom ako
apoštolského vizitátora s úlohou riadiť duchovnú správu v Medžugorí.
Tento akt zrušil v médiách „embargo“ na Medžugorie. Kňazi a biskupi
môžu voľne organizovať oficiálne
pútnické zájazdy. Všetkým spadol
kameň zo srdca. Boli sme šťastní, že
po 40 rokoch jeden zo zodpovedných v Cirkvi uznáva prácu a námahu tých, ktorí svoj život nasadzujú tu
v Pánovej vinici.
Medžugorie sa nazýva aj spovednicou sveta. Ako si to vysvetľujete?

Dnes máme vo svete problém s odpadom, so smeťami. Kam s tým, kde
ich môžeme zlikvidovať, spáliť? Povedal by som, že Medžugorie je najväčším smetiskom, najväčšou spaľovňou hriechov, duchovného odpadu, miestom, kde sa „spopolňuje“
diabol. Tu sa rodí pokoj a šíri sa do
celého sveta. To, čo Mária začala vo
Fatime, kde mali vizionári vízie pekla a pekelných múk, tu pokračuje
ďalej sviatosťou zmierenia a ľudia
sa obracajú opäť k Bohu. Počas zjavenia v auguste 1981 sa Mária
predstavila ako Kráľovná pokoja.
Pokoj svet potrebuje najviac.
V súčasnosti sa organizujú
mnohé online kongresy o Medžugorí. To poukazuje na medzinárodný význam tohto miesta. Ako
to vidíte vy?
Kým mnohé mariánske svätyne
mali väčšinou lokálny význam,
Medžugorie bolo hneď od začiatku
globálne. Lurdy sú známe svojou
uzdravujúcou vodou, kde pacienti
túžia vyliečiť sa. Fatima sa spája
s územím Portugalska, Guadalupe
s Mexikom, pričom Medžugorie bolo
od začiatku všadeprítomné. Od Nového Zélandu až po Aljašku, od
Ohňovej zeme až po Sibír. Skoro nekonečný je počet kníh a časopisov,
videí v mnohých jazykoch, svedectiev o obráteniach. V Medžugorí
vznikli mnohé duchovné povolania.
Pán mocne zasiahol do životov jed-
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notlivcov. Desaťtisíce modlitbových
skupín na celom svete sú živené
Medžugorím, medžugorskí pútnici
sú najaktívnejší vo svojich obciach
v každom ohľade. Dnes je možné
sledovať dianie v Medžugorí prostredníctvom sociálnych sietí a digitálnej techniky.
Čo by ste chceli povedať našim
čitateľom na záver?
Ľudia a s nimi ich služby prichádzajú a odchádzajú. Medžugorie zostáva. My všetci raz opustíme svetové
javisko. Medžugorie zostane a bude
naďalej žiariť. Možno plnšou a väčšou žiarou. Sám Pán to vie. Medžugorie vzniklo bez ľudskej vôle, bez

oznámenia alebo manipulácie. Je
darom nebies pre našu zem.
Silou evanjelia neustále omladzuje
Cirkev, neprestajne ju obnovuje
a vedie ju v úplnom spojení s jej snúbencom. Lebo Duch a nevesta povedia Pánovi Ježišovi: „Poď!“ Tak sa
javí celá Cirkev ako zjednotený ľud,
ako jednota Otca, Syna a Ducha
Svätého. Spoločenstvo veriacich,
ktoré má pomazanie Ducha Svätého, sa nemôže mýliť vo viere.
Práve tu v Medžugorí máme takúto
harmóniu, tento nadpozemský zmysel pre vieru, ktorý preniká človekom
a upevňuje ho vo vytrvalej viere: Mária je tu! Mária sa zjavila! Jej patrí
vďaka!

Procesia so sochou Panny Márie na 40. výročie zjavení

Festmesse am Jahrestag der Erscheinungen am 25. Juni 2021

Marija Pavlovičová-Lunettiová na Vrchu zjavenia v strede medzi pútnikmi počas
prípravnej novény

Príprava na 40. výročie zjavení
Prípravy na slávnosť 40. výročia zjavení v Medžugorí boli vyjadrením vďaky
za mnohé milosti, ktoré Boh prostredníctvom Panny Márie, Kráľovnej pokoja dal celému svetu. Mnohí pútnici sa celý predošlý rok pripravovali spolu
s farnosťou Medžugorie na toto veľké 40. výročie. Skupina mužov už od
39. výročia po celý rok každé ráno o 5. hodine putovala na Vrch zjavenia,
aby sa tu pomodlili všetky tri ružence. K tejto skupinke sa pripojili pútnici
z celého sveta, ktorí sa aj so svojimi rodinami spojili s touto skupinou v modlitbe.
Ako každý rok i v tomto roku sa konala v medžugorskej farnosti novéna
vždy popoludní o 16. h, keď sa veriaci modlili na Vrchu zjavenia tajomstvá
radostného a bolestného ruženca až po samotné miesto zjavenia. 25. júna
sa uskutočnila procesia z Vrchu zjavenia do medžugorského kostola. Procesia bola znamením, výrazom toho, že Matka Božia už 40 rokov vedie ľudstvo ku Kristovi v Cirkvi. Všetci, ktorí sa zúčastnili na týchto modlitbách, cítili prítomnosť Božej Matky a neopísateľnú radosť v srdci. ❒
P. Ignaz Domej

26 HUBERT LIEBHERR

Rozhovor

Matka Božia

s Hubertom Liebherrom

nás pripravuje na nové časy
V deň 40. výročia zjavení sme sa stretli v Medžugorí s Hubertom Liebherrom, predsedom spoločenstva Medjugorje Nemecko. Pred 29 rokmi založil spolu s vizionármi a pátrom Slavkom Barbaričom „Pochod
za pokoj“. Hubert Liebherr zanechal silný dojem svojou oddanosťou
Panne Márii po všetky tie roky. Stal sa skutočným apoštolom jej príchodu a horlivým šíriteľom jej posolstiev. S potešením nám poskytol
rozhovor a s našimi čitateľmi sa rád podelil o svoje zmýšľanie ohľadom súčasných zmien a budúcnosti sveta.
Ako sa dnes poďakuješ Panne
Márii, keď sa obzrieš za 40 rokmi Medžugoria?
Keď sa pozriem späť, vidím 34 rokov od chvíle, keď som po prvýkrát
prišiel do Medžugoria. Panna Mária
si ma povolala. Deň 40. výročia je
pre mňa zvlášť významný. Keď si
spomínam na svoj život, myslím na
veci, ktoré by som chcel zanechať,
aby som mohol vstúpiť do novej
doby. Sľúbil som Panne Márii, že by
som chcel byť o polnoci z 23. na 24.
júna 2021 na Vrchu zjavenia, aby
som tu prosil Boha o odpustenie za
tie ružence, ktoré som sa nemodlil
dosť odovzdane, za tie chvíle, keď
som niečo sľúbil a nedodržal, a tiež
za posolstvá, ktoré som čítal len povrchne. Zo všetkého som sa samozrejme vyspovedal – prijal som sviatosť zmierenia, bolo však pre mňa
dôležité nechať všetko tam na hore
a ísť potom k soche Panny Márie,
aby som sa jej poďakoval za nesku-

točnú trpezlivosť, ktorú so mnou
mala a tiež za to, že ma nikdy neopustila. Za to som sa jej poďakoval
a bol to môj veľmi osobný rozhovor.
Bolo pre mňa dôležité urobiť to
v túto noc, aby som potom s novou
silou vstúpil do nových čias. Vždy
ma fascinovali posolstvá, v ktorých
Panna Mária hovorí o novej ére,
v ktorej chce Duch Svätý prostredníctvom nás obnoviť tvár zeme. Je
to nový prísľub, ktorý ešte nikdy nebol. Ide o posolstvo z 25. júna 2019.
Duch Svätý chce pôsobiť prostredníctvom nás, to je veľmi dôležité.
Príde nový vek, ale uvidíme, či sa
toho ešte dožijem. Ten čas nastane,
ako bolo sľúbené, a zlo sa pominie!
V posolstve z 25. augusta 2020
Panna Mária hovorí: „Zlo prestane
a pokoj zavládne vo vašich srdciach
a vo svete.“ Hlava hada bude rozdrvená. Žijeme vo významných časoch. Myslím, že všetci, ktorí prídu
po nás, nám budú závidieť, že sme

HUBERT LIEBHERR 27

mohli žiť v dobe prechodu zo starej
do novej éry. Chcel by som ľuďom
dať radosť a tiež nádej do týchto nových čias. Páter Buob mi raz povedal: „Nejestvuje nič, čo by bolo
mimo Božej prozreteľnosti.“ Aj tie
najhroznejšie veci sú súčasťou Božieho plánu, no Pán vždy vyjde ako
víťaz! A my zvíťazíme s ním. Naša
úloha spočíva v tom, že sa budeme
usilovať o svoju osobnú svätosť.
A to zlé prenecháme Panne Márii,
ona si s tým poradí lepšie ako my
(smeje sa).
Dal si si za úlohu, že budeš šíriť posolstvá Panny Márie. Ako
sa ti v tom darí?
Panna Mária vždy hovorila, že sa
máme stať misionármi jej posolstiev. Ja som sa napríklad o Medžugorí dozvedel od jedného priateľa.
Keby mi vtedy nebol nič povedal,
nikdy by som do Medžugoria neprišiel. Musíme o tom hovoriť. To je

jedna vec. Budeme však presvedčivejší, ak svoj život zmeníme a tak
prebudíme záujem u ostatných.
Budú sa čudovať, prečo sme takí
šťastní. Budú zvedaví, budú nám
klásť otázky a my im môžeme rozprávať o Medžugorí, pozvať ich sem,
nech zažijú atmosféru tohto miesta.
Leží ti v dnešný deň 40. výročia
niečo na srdci, o čo by si sa rád
podelil s našimi čitateľmi?
Boh nám daroval desať prikázaní,
aby sme boli šťastní. Ak sa budeme
usilovať žiť podľa nich, auto bude
fungovať dobre, obrazne povedané.
Keď raz za mesiac pôjdeme na svätú spoveď, bude to, akoby sme mu
pravidelne menili olej. Ak tak neurobíme, auto sa pokazí. Podobné je to
aj s ľuďmi: Ak nepôjdeme cestou
Božích prikázaní, musíme za to pykať. Preto je také dôležité, aby sme
boli zodpovední a pozerali na Boha
ako na nášho Stvoriteľa. Lebo my si

28 HUBERT LIEBHERR

myslíme, že máme všetko pod kontrolou. Aj
v rozhovoroch ohľadom životného prostredia
máme pocit, že môžeme všetko ovplyvniť.
Svätá Hildegarda z Bingenu, jedna z najväčších mystičiek Nemecka, hovorila o harmónii
medzi prírodným a duchovným svetom. Tie sa
navzájom ovplyvňujú. Už v 11. storočí vyslovila
myšlienku, že príde čas, keď sa jednotlivé prvky postavia proti človeku, lebo znečisťuje duchovné prostredie. Ak sa opäť nepokúsime žiť
podľa Božích prikázaní, klíma sa ešte väčšmi
zhorší, či chceme alebo nie. V tom je celá podstata. Nesmieme špiniť duchovné prostredie!
Je dobré ochraňovať životné prostredie, ale
rovnako čisté musí ostať aj to duchovné.
Ak dnes položíme mladému človeku otázku, čo je to hriech, pozrie sa, či sme neprišli
z inej planéty. Každý dnes žije tak, ako si
myslí, že je správne. Či je to život podľa Božích
prikázaní, dnes sotva niekoho zaujíma. Duchovné prostredie je dnes znečistené a z prírody prichádza odplata. My kresťania a obzvlášť
my, ktorí sme spojení s Medžugorím, by sme
toto poznanie mali znovu priniesť do tohto sveta. My nesieme zodpovednosť a po smrti sa
pred naším Stvoriteľom musíme zodpovedať
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za svoj život. Aj takto môžeme po- osobe jednotného čísla, to znamemôcť Panne Márii. V prvom mesač- ná, že nás sama pripravuje na toto
nom posolstve z 25. januára 1987 nové obdobie. Potom pokračuje:
hovorí o veľkom Božom pláne spásy „aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí
pre ľudstvo a o tom, že si neuvedo- v modlitbe, aby cez vás pôsobil Duch
mujeme, akú veľkú úlohu v ňom Svätý a obnovila sa tvár zeme“. Je to
máme. V tomto poniečo nepredstaviteľsolstve sa dvakrát
né! Prostredníctvom
„Drahé deti,
spomína slovo „veľNÁS Duch Svätý
ký“. Keď Mária, ktorá chcem, aby ste pochopili, zmení tvár zeme. To
raz rozšliape hlavu že Boh si vybral každého znamená, že vďaka
hadovi, hovorí o nienám príde niečo
z vás, aby ho použil
čom veľkom, potom
nové. Na to sa teším
vo veľkom pláne spásy a dúfam, že budem
si môžeme byť istí, že
ľudstva.“
príde skutočne niečo
môcť byť pri tom,
veľké! Nech to bude
nech to bude čokoľčokoľvek. Máme svovek. Majme radosť
ju úlohu v Božom pláne a mali by a nádej v tomto novom čase! Nemusme sa modliť za to, aby sme ju spo- sí nás byť veľa, ale mali by sme byť
znali. Každý z nás si v modlitbe skôr svätí. A ľudstvo bude obnovené!
alebo neskôr uvedomí svoju úlohu
v Božom pláne spásy pre ľudstvo.
Veľká vďaka za rozhovor!
Čaká nás niečo veľkolepé!
25. júna 2019 Panna Mária povedala: „Pripravujem vás na nové
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
časy.“ Panna Mária hovorí v prvej
viedol Dr. Maximilian Domej
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Rozhovor
so Sabrinou Čovičovou-Radojičičovou

Horlivo šíriť posolstvá
Sabrina Čovičová-Radojičičová prišla do Medžugoria už ako mladá
žena vo veku 22 rokov. Zasiahnutá udalosťami a zjaveniami Panny
Márie strávila na tomto mieste milostí medzičasom už takmer 30
rokov. Je skutočným dieťaťom Panny Márie, snaží sa šíriť jej posolstvá s láskou a oddanosťou. Dňa 22. apríla 2021 sme mali možnosť
stretnúť sa so Sabrinou v Medžugorí a viesť s ňou rozhovor. Sabrina
nás chce všetkých povzbudiť k tomu, aby sa z nás stali jedineční nositelia pokoja a lásky Panny Márie.
Milá Sabrina, predstav sa, prosím, na úvod našim čitateľom.
Narodila som sa pred 54 rokmi
v Osijeku, vyrástla som v Paríži
a neskôr v Amerike. Do Medžugoria
som prvýkrát prišla v roku 1989,
mala som vtedy 22 rokov. Moje
prvé stretnutie s Medžugorím bolo
stretnutie s Pannou Máriou a jej
láskou. Na jar roku 1990 som spo-

znala vizionárov a františkánov. Dôležité pre mňa bolo nielen to, že
som mohla byť v Medžugorí, ale že
som sem mohla priviesť mnohých
ľudí, aby mohli zakúsiť takú istú Božiu lásku, akú som vtedy zažívala ja.
Poznala si sa s pátrom Slavkom Barbaričom, čo by si nám
o ňom mohla povedať?
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Prvým františkánom, ktorého som
v Medžugorí stretla, bol páter Slavko. Spomínam si, že bola nedeľa.
Bola som tu sotva pár hodín. Cestovala som s ľuďmi, s ktorými som
mala spolupracovať. Sedeli sme
v malom volkswagene, na ktorom
sa nedali otvoriť okná. Sedela som
vzadu, v malom aute nás bolo spolu
päť. Zrazu som pocítila veľkú lásku
a začala som plakať. Nechcela som,
aby si ostatní čosi všimli, lebo sa
práve rozprávali o niečom bezvýznamnom. Nevedela som, čo sa to
so mnou deje. Potom nám vodič povedal, že práve prechádzame okolo
Vrchu zjavenia. Pokračovali sme ďalej smerom ku kostolu a spolucestujúci mi vysvetlili pár vecí. Vstúpila
som do kostola, kňaz tam práve čítal evanjelium. Potom sa začala kázeň. Opäť ma zaplavil ten istý pocit
lásky ako pred piatimi minútami,
keď sme prechádzali okolo miesta
zjavenia. Opýtala som sa vedľa sediacej osoby, ako sa volá ten kňaz,
ktorý práve káže. Povedala mi: „To
je páter Slavko.“ Mojím prvým pocitom bolo teda stretnutie s láskou
Panny Márie na Vrchu zjavenia
a vzápätí stretnutie s pátrom Slavkom. Vtedy som ho počula prvýkrát.
Keď som potom do Medžugoria
chodievala pravidelne, úzko som
s ním spolupracovala. Až do jeho
smrti som nepodnikla nič, čo by sa
týkalo Medžugoria, bez toho, aby
som sa s ním vopred neporadila.

Ako vnímaš rast a rozvoj duchovnosti v Medžugorí od jeho
začiatkov až po dnešok?
Medžugorie mi pomohlo prehĺbiť
svoju vieru, uvedomiť si, že som Božím dieťaťom a apoštolom. Matka
Božia vo svojich posolstvách hovorí,
že sme apoštolmi jej lásky. Prišla do
Medžugoria, aby prebudila svet. Ježiš poslal svoju Matku, aby prišla do
Medžugoria a z Medžugoria prebudila svet. Medžugorie však nie je jediným miestom zjavení na zemi, sú
aj iné. V rovnakom čase, ako sa začali udalosti v Medžugorí, sa uskutočnili zjavenia v africkom Kibehu.
Kibeho je dnes uznávaná svätyňa.
Medžugorie vnímam ako súčasť
tohto prebudenia, nového prebudenia kresťanstva vo svete. Myslím si,
že Medžugorie má svoje osobitné
miesto. Ľudia sú pozvaní do Medžugoria, aby tu zažili osobnú skúsenosť, stretli živého Boha. Medžugorie sa ešte viacej dostáva do popredia, ak ho posudzujeme prostredníctvom Biblie a ostatných miest
zjavení. Panna Mária povedala, že
do Medžugoria prišla, aby tu pokračovala v tom, čo začala vo Fatime
(porovnaj posolstvo z 25. 8. 1991).
To znamená, že Fatima je pre nás
tiež veľmi dôležitá. Ak chceme porozumieť Medžugoriu, musíme pochopiť, čo sa začalo vo Fatime.
Akú spojitosť vidíš medzi
Medžugorím a Fatimou?
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Fatimu mám veľmi rada, často
som tam chodila. Mám rada portugalský aj chorvátsky ľud. Majú veľmi
hlbokú vieru a možno nie sú až takí
veľkí intelektuáli, preto sú mi blízki.
Ak kňaz povie Portugalcovi alebo
Chorvátovi, aby sa modlil, tak sa
modlí a veľa okolo toho nevymýšľa.
Panna Mária sa v Medžugorí a tiež
vo Fatime zjavila deťom, ktorým
nikto nevenoval pozornosť. Tak ako
vo Fatime išlo vtedy aj v Medžugorí
o historicky dôležité obdobie. Zjavenia vo Fatime sa začali v roku
1917 počas hroznej prvej svetovej
vojny. Keď sa začali zjavenia v Medžugorí, Panna Mária vyzvala ľudí,
aby sa modlili za pokoj. Obe posolstvá sú posolstvami pokoja, posolstvami, ktoré nás približujú k Bohu.
Posolstvami, ktoré nás prebúdzajú.

V tomto ohľade sú si veľmi podobné.
Myslím si, že Matka Božia prichádza v čase, keď nás pozýva k niečomu mimoriadnemu, pre každé obdobie má špeciálne posolstvo, výzvu. Vo Fatime prebudila zástupy
ľudí, ktorí siahli po ruženci a nasledovali jej volanie. Bolo to viac ako
pred 100 rokmi. 80 rokov po Fatime sa začali udalosti v Medžugorí
a bolo by veľmi zaujímavé postaviť
most medzi svätyňou vo Fatime
a budúcim takým miestom v Medžugorí. Ak by sa to podarilo, bol by
to môj splnený sen. Myslím si, že by
sme tým odpovedali na Máriino volanie.
Môžeš nám niečo povedať
o vizionároch z Medžugoria?

ROZHOVOR 33

Mám veľmi rada šiestich vizionárov, sme rovnaká generácia, myslím si však, že je dôležité, aby sme
im priradili správne miesto. Vizionári sú tí, ktorí sprostredkujú posolstvá, nežiadali o to, aby sa stali vizionármi. Mohli povedať aj nie. Keď
o tom s nimi hovorím, povedia:
„Panne Márii nemôžeme povedať
nie.“ Mohli, ale nepovedali nie,
lebo im na Matke Božej záleží. Vizionári z Medžugoria o nič neprosili, ocitli sa v úlohe sprostredkovateľov. Dôležitý nie je vizionár, ale posolstvo, ktoré prinesie. Verne tieto
posolstvá odovzdávali 40 rokov.
Myslím si, že oni tak ako aj my sme
na jednej ceste a že sa v priebehu
času obe strany niečo priučili.
Robila si rozhovor s arcibiskupom Henrykom Hoserom. Porozprávaj nám o tom niečo.
Arcibiskup Hoser je diplomat a absolútne brilantný človek, čím dlhšie
ho poznám, tým ho mám radšej.
Keď si na neho pomyslím, cítim milosť. Želám mu všetko dobré, aby tu
s nami ešte dlho zostal. Chcela by
som, aby pokračoval v tom, čo robí.
Myslím si, že je veľmi otvorený
tomu, čo robí Medžugorie takým
krásnym. Nie je naivný, ale vidí
problémy tam, kde skutočne sú.
Nie je však niekým, kto by chcel
strácať čas len problémami. Ak
vidí, že niečo nie je dobré, hľadá
možnosť, ako to urobiť lepšie, aby

to slúžilo Cirkvi. Myslela som si, že
jeho nadriadeným je Mons. Fisichella, ktorý má vo Vatikáne na starosti svätyne. On to však nie je,
jeho nadriadeným je kardinál Parolin. Ten kardinál, ktorý je vo vatikánskej hierarchii pravou rukou pápeža. Arcibiskup Hoser ho o Medžugorí pravidelne informuje. S nadšením som teda zistila, že Medžugorie je pre Vatikán také dôležité, že
sa ním zaoberá priamo kardinál
Pietro Parolin, pravá ruka pápeža.
Nie ktokoľvek iný, ale veľmi významná osobnosť v cirkevnej hierarchii. To mi ukázalo, aké výnimočné je Medžugorie pre dnešnú Cirkev. Ľudia hovoria o medžugorskej
svätyni. Medžugorie však nie je oficiálna svätyňa, stále je to len farnosť.
Prešlo 40 rokov od začiatku
zjavení v Medžugorí. Čo si myslíš o týchto 40 rokoch zjavení?
Keď som prišla do Medžugoria,
mala som 22 rokov. Dnes má môj
syn 23 rokov a dcéra 26 rokov. Bola
som vtedy mladšia, ako sú dnes
moje deti. Patrím k tej istej generácii, ako boli vizionári. Sú to dnes už
dve generácie, počas ktorých sa
Medžugorie vyvíjalo. Od malého
Medžugoria, v ktorom nebola žiadna ulica a všade pobehovali sliepky, až po dnešné Medžugorie, ktoré
už nemá nič spoločné so starou dedinou, do ktorej som vtedy prišla.

Vizionári Ivan a Marija sa modlia Magniﬁkat 22. júna 2021 v Medžugorí
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Fascinuje ma, ako sa Medžugorie nam Medžugoria, a že sa neburozrástlo. Teší ma tiež, keď vidím, deme hnevať, ak náhodou vizioako Medžugorie dokázalo osloviť nár nepôjde s nami tam, kam chceľudí až na druhom konci sveta, aj me. Mali by sme byť voči vizionábez organizovanej komunikácie. rom ohľaduplní. Musíme pochopiť,
V Medžugorí vidím nádej pre svet, že nie vždy majú silu a čas na to,
tu môže byť začiaaby nás všade spretok niečoho veľmi
vádzali. Ale možno
Matka Božia prišla
silného. Myslím si,
dokážeme pochopre všetkých ľudí.
že teraz vstupujepiť, že máme väčšiu
Medžugorie
je
tu
me do druhej fázy.
zodpovednosť, že
pre každého človeka.
V prvej fáze ležalo
musíme byť vynalievšetko na pleciach
zavejší v tom, ako
vizionárov, teraz posrdce Medžugoria
maly vstupujeme do fázy, v ktorej šíriť ďalej tak, aby z toho nebol len
budú oni mierne v úzadí a konečne nejaký medžugorský príbeh. Niekesi trochu vydýchnu a my ostatní dy pútnikom rozprávajú, aký ťažký
môžeme vziať Medžugorie viacej tu bol život, keď panoval komunizdo vlastných rúk. To, čo sa stalo mus, akí boli ľudia odvážni. To všetv Medžugorí, je výnimočné. Tu vy- ko je pravda. Musíme však hovoriť
chovala Panna Mária vizionárov. o aktuálnych problémoch, o probléNielen ich, ale celú farnosť po prvý- moch súčasnosti.
krát v histórii zjavení. Každý štvrMatka Božia prišla pre všetkých.
tok počas troch rokov zanechala Pre mňa je dôležitý práve tento aspre farnosť posolstvo. To je veľmi pekt. Povedala: „Drahé deti!“ To
silné. Zodpovednosť je na každom znamená, že tým myslela nás všetz nás.
kých. Na tom záleží. Medžugorie je
Ľudia, ktorí vo Viedni stoja na čele pre všetkých ľudí. Myslím si, že na
Modlitbovej akcie, žijú síce vo Vied- Medžugorí, ale aj na iných miestach
ni, no s Medžugorím všetko tak zjavení, je najkrajšia práve podstaintenzívne prežívajú, že aj oni sú ta, že Ježiš poslal Pannu Máriu pre
súčasťou tejto farnosti. Z celého nás všetkých. Ježiš prišiel pre všetsrdca túžia hlásať o Medžugorí. kých, Matka Božia prišla pre všetMedžugorie má teda tunajších far- kých ľudí, Medžugorie je tu pre kažníkov, ale aj farníkov po celom sve- dého človeka. Medžugorie leží na
te. Musíme si byť vedomí toho, že hranici troch civilizácií. Ak si to uvednes závisí predovšetkým od nás, domíme, budeme môcť pôsobiť
ako budeme aktívnejšie šíriť výz- ešte silnejšie. Medžugorie hraničí
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s rímskym katolicizmom latinského
sveta a s ortodoxným svetom. Končí tu katolicizmus a územie pravoslávnych sa začína hneď na druhej
strane rieky. Na tretej strane tejto
hory je hranica s islamom. Nachádzame sa teda uprostred troch veľkých civilizácií. Sú tu však aj menšie komunity, v ktorých žijú Židia.
Nadchýna ma to, je to krásne. Môžeme z toho urobiť niečo výnimočné. Myslím si, že teraz je čas na
tom zapracovať, lebo sa nachádzame v priestore, kde je to možné.
Odtiaľto môžeme začať tvoriť vzťahy. Medžugorie je školou posolstiev
Matky Božej a tiež miesto. Tým
všetkým je Medžugorie, nie sú ním

len vizionári, františkáni, ale všetci
spolu, my v ňom spolu s vizionármi,
s františkánmi, s ľuďmi, ktorí tu
žijú, s cudzími, ktorí sem prišli, so
všetkými.
Som šťastná zo skutočnosti, že
Matka Božia tu stále je. Rada by
som svoje nadšenie preniesla aj na
ostatných ľudí, aby pochopili, že
každý z nás sa môže stať jedinečným nositeľom posolstiev Panny
Márie.
Ďakujeme ti za rozhovor!

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat

Hrvoje Bulat v rozhovore so Sabrinou Čovičovou-Radojičičovou
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V Medžugorí som
Rozhovor
s pátrom Jörgom Müllerom, SAC
Páter Jörg Müller je psychoterapeut a kňaz zo Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotín. Na
základe svojho zážitku v Medžugorí sa rozhodol vydať cestou rehoľného kňaza. V mnohých seminároch spája psychologické
úspechy a depresie ľudí s vierou. Mnohé z jeho kníh sa stali
obľúbenými príručkami pre každodenný život.
Poprosím vás o stručné predstavenie sa. Čo vás priviedlo
k tomu, že ste sa stali kňazom
a akú úlohu v tom zohralo Medžugorie?
Zvyknem hovorievať: Bol som skoro
povolaný, ale neskoro som sa nadchol. Lebo už ako sedemročný som
vedel, že raz budem kňazom, ale trvalo to až 40 rokov, kým som bol vysvätený za kňaza. Žiaľ, Cirkev mi postavila do cesty prekážky, pretože sa
vyjadrila: Potrebujeme kňazov, ale
nepotrebujeme kňazov terapeutov.
Keď som sa dopočul, že v Medžugorí sa dejú zjavenia, pomyslel som
si: Ak sú zjavenia pravé, dostaneš
tam odpoveď na tvoju otázku, či si
povolaný, alebo nie si. A tak som cestoval na Vianoce do Medžugoria
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pocítil povolanie ku kňazstvu
a skutočne sa mi dostalo povolania
– počas bohoslužby po premenení.
Stál som v dave a páter Slavko Barbarič urobil pauzu a počas tejto pauzy sa udialo niečo zvláštne: Pocítil
som vnútorný nával tepla, zvýšené
vylúčenie adrenalínu alebo niečo
také, bolo mi veľmi horúco a srdce
mi silno búšilo. A vo vnútri som počul
hlas: „Želám si, aby si išiel ako terapeut do rehole a stal sa kňazom.“
Pomyslel som si: „Čo? Rehoľa, to nebolo dohodnuté!“ Rehoľa? Okamžite
som vyšiel z kostola a ešte v tú noc
som sa vrátil do Trieru. V nasledujúci
deň prišla moja upratovačka a našla
pod kobercom lístok so zasväcujúcou modlitbou Kráľovnej pokoja
v Medžugorí. Pomyslel som si, že to
niečo znamená a že sa mám zasvätiť
Matke Božej, lebo to je ponuka. A to
som aj urobil. Na mojej primičnej
svätej omši som sa verejne zasvätil
Matke Božej, čo mi padlo veľmi ťažko. Kardinál Wetter ma vysvätil, pretože ma v mojich 47 rokoch pallotíni
ešte prijali. Tak som vstúpil do rehole
na základe tejto výzvy v Medžugorí.
Čo pre vás osobne znamená
Matka Božia?
Vždy som bol mariánsky, ale nedokázal som ísť touto cestou, nemal
som správnu orientáciu a bol som
sám. Už ako žiak som bol spoluzakladateľom mariánskej modlitbovej

skupiny „Máriina modrá armáda“. To
bol začiatok, neskôr postupom času
sa to prehĺbilo. A teraz som teológ
zameraný na mariológiu, ktorý je súčasne psychoterapeutom. Od zasvätenia sa Panne Márii na primíciách
v mojej domovine, som stále pozývaný kázať na mariánskych pútnických
miestach. Moje primície sa konali
v mariánskom kostole. Zaujímavé,
že som mal stále do činenia s mariánskymi združeniami, ktoré ma
prosili, aby som slúžil svätú omšu
a kázal.
Aký máte vzťah k svojmu otcovi
a k svojej matke? Prečo je vzťah
k rodičom taký dôležitý?
Ja som mal veľmi dobrý vzťah k rodičom. Môj otec bol evanjelik a matka katolíčka. Mal som u nich plnú
podporu pri mojom rozhodovaní počas môjho štúdia aj pri zmene môjho
povolania. Môj starý otec bol veselý
a uznávaný človek. Moja babka bola
snáď až veľmi pobožná. Viem ako terapeut: Keď nefunguje vzťah medzi
rodičom a dieťaťom, v živote nemusí
všetko správne prebiehať, aj čo sa
týka vlastného pocitu sebavedomia.
Rodičovský obraz predstavuje spravidla aj Boží obraz. Zdá sa mi, že
mnohí dnes nemajú skutočnú schopnosť nadviazať vzťah alebo mať záväzky. To má samozrejme svoje dôsledky. Aj pre schopnosť prijať nábo-
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ženstvo, ktorá potom chýba. To sa
nedá poprieť. Myslím, že ak máme
prirodzenú vieru, alebo máme vzťah
k Matke Božej, tak to funguje len vtedy, keď máme do určitej miery nenarušený vzťah k vlastnej matke.
Páter Slavko Barbarič odišiel
do večnosti pred dvadsiatimi
rokmi. Ako si na neho spomínate?
Páter Slavko bol normálny, nekomplikovaný, prirodzený, bol mi vzorom.
To, že bol aj terapeutom, bolo pre
jeho duchovnú správu prínosom. Bol
veľmi aktívny a veľa vykonal. Je mi
ľúto, že tu už nie je. Počítal s tým, že
sa stanem františkánom, čo sa však
neuskutočnilo. Bol vtipný a dobre
sme si rozumeli. Bol človekom, ktorý
mal Medžugorie pod kontrolou a bol
veľmi jazykovo nadaný.
Ako často ste boli v Medžugorí?
Mali ste aj príležitosť spoznať vizionárov?
Bol som deväťkrát v Medžugorí
a mal som možnosť ich všetkých
navštíviť. Bol som prekvapený ich
prirodzenosťou. Bol som aj v komisii
v Nemecku s pátrom Laurentinom.
Musím dodať, že považujem zjavenia
za skutočné a napísal som o tom
ešte na začiatku zjavení knihu. Počas mojich pobytov v Medžugorí bol
som prítomný aj pri zjaveniach. Ja
osobne som nič necítil a nevidel. Teraz už necestujem do Medžugoria,

lebo je to už pre mňa príliš hlučné
a rušné.
Zaoberali ste sa zjaveniami
v Marpingene v Nemecku. Prečo
je pre Cirkev také zložité uznať
mariánske zjavenia?
Poviem to tak trochu s nadsádzkou: Pretože Mária neštudovala teológiu, nesmie sa u nás v Nemecku
zjavovať. My Nemci máme problém
s mystikou. Myslíme si, že je nám
všetko jasné a že všetko vieme lepšie, ale nemáme vzťah k mystike,
lebo to sa nedá naučiť. To je problém. Spolu s jedným neurológom
sme posudzovali vizionárov z Marpingenu počas zjavení. Zozbierali
sme veľa písomného materiálu, videonahrávky, testy psychológov –
všetko máme a bolo to posúdené
ako pravdivé. Ale nebolo to uznané. Podľa mňa to bola jednoducho
škoda. Lebo by to bolo prvé miesto
v Nemecku, kde by boli uznané zjavenia.
Ako posudzujete ako psychológ pandémiu a aké je vaše stanovisko ku súkromným vyjadreniam?
Táto pandémia nie je Božím
trestom, ako by si to niektorí mysleli. Je to jav prírody, ktorá nám to
vracia, lebo sme ju zneužili a vykoristili. Je to tak. Je to Boží pedagogický prostriedok: Žite uvedomelejšie, jednoduchšie a skromnejšie.
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Mnohé súkromné posolstvá, ktoré sa k nám dostanú z celého sveta, to nie je nič nové, je to aktualizácia toho, čo už poznáme. Podľa náuky Cirkvi smrťou posledného apoštola sa ukončilo zjavenie. Ale to, čo
sa deje teraz, nie je nič nové. Je to
len obnovenie a aktualizácia toho,
na čo sme zabudli. Obráťte sa, sústreďte sa na to podstatné.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí
majú pocity viny, lebo nedokážu
žiť podľa posolstiev v Medžugorí?
Keď nedokážem žiť, alebo nechcem žiť podľa posolstiev, lebo
som lenivý, potom môžem mať skutočný pocit viny. Keď sa to ale nepodarilo napriek dobrým snahám, alebo nás chce okolie robiť zlými, potom je pocit viny nesprávny. Toto
rozlíšiť nie je jednoduché. Musíme
sa prestať sami trestať v domnienke, že aj Boh nás trestá. Najskôr
musím vinu vedieť prijať a potom ju
odovzdať Bohu – a to je všetko. Toto
neprestajné vyznávanie viny „mea
culpa“ neprichádza od Boha. Boh
nám vinu odpustil a hovorí nám:
„Odpustil som ti, hlavu hore, ži ďalej! Dal som ti dary, urob s nimi niečo.“
Je dôležité tiež vedieť: Nemôžem
všetkým vyhovieť. To nedokáže dokonca ani Boh. Chcieť všetkým vyhovieť je nebezpečné. Po prvé sa to
nedá a po druhé stojí to priveľa ener-

gie. Bojujeme oveľa viac proti niečomu ako za niečo.
V Medžugorí ide veľa ľudí na
spoveď. Prečo je to ľahšie
v Medžugorí ako niekde inde?
Je možné, že tam, kde sú spovednice masovo navštevované, tak je to
nákazlivé. Teda v zmysle: tak idem aj
ja. To je jedna stránka veci. Druhá je:
treba k tomu aj spiritualitu, ktorá
dodá odvahu to urobiť. Myslím si, že
by sa u nás mala zmeniť aj forma
spovede. My kňazi si vypočujeme
hriechy, potom vyslovíme pár zbožných viet a tým je to vybavené. A ľudia sa budú spovedať stále z toho
istého, pretože sa neodstráni príčina. Odstránia sa len symptómy, ale
nie príčina, korene. Čas spovede nepostačuje na to, aby sme liečili, a to
ani nemusíme. Ale niektorí veriaci by
potrebovali aj terapiu, nielen rozhovory v spovednici. Pri vzdelávaní teológov chýba tak trochu psychológia.
Musím poznať psyché ľudí, aby som
sa mohol viac zaoberať hriechmi
u týchto ľudí. Lebo k tomu dochádza
často zo slabosti a nie zo zloby. Psychológia postaví teológiu na zem.
A teológia urobí zo psychológie vyššiu psychológiu alebo hlbinnú psychológiu – ako chceme.
Ďakujem vám za rozhovor!
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej.
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40 rokov zreteľnej prítomno
Dňa 24. júna 1981 uvideli mladí ľudia po prvýkrát v malej dedinke Bijakoviči
v Hercegovine pod horou Crnica Božiu Matku. Správa o tom, že v Medžugorí sa
šiestim mladým ľuďom zjavila Božia Matka, sa bleskurýchle rozšírila. Ako dnes
vieme, z tohto javu sa vyvinulo medzinárodné hnutie obrovských rozmerov. Milióny ľudí putovali v posledných 40 rokoch do tejto vtedy malej krasovej hercegovinskej dediny, ktorá aj dnes napriek veľkej stavebnej aktivite vyžaruje pôvodnú atmosféru zvláštnej Božej blízkosti.
Každodenné stretnutia vizionárov s Pannou Máriou, ktoré dovtedy v Cirkvi neexistovali, pozvanie na modlitbu, pôst a pokánie boli také silné, že to na začiatku
dôsledne dodržiavali všetci farníci a pútnici. Božej Matke chceli v jej pláne pomôcť. Vizionárom sa ukázala ako Kráľovná pokoja, ako starostlivá a milujúca
matka. Takto sa 1. marca 1984 začalo špeciálne, dovtedy nepoznané vedenie
prostredníctvom štvrtkových posolstiev, ktoré odovzdávala vizionárka Marija
Pavlovičová. Od tohto dňa najskôr tisíce ľudí, neskôr státisíce a dnes mnoho
miliónov ľudí dychtivo očakáva posolstvá, ktoré sú od roku 1987 odovzdávané
vždy v 25. deň mesiaca. Po celom svete sa čoskoro vytvorilo nespočetné množstvo modlitbových skupín, aby prijali pozvanie Božej Matky. Pravidelne sa zverejňovali informácie o stovkách povolaní – či už do kňazského alebo rehoľného
stavu. Cez posolstvá a najmä prostredníctvom putovania do Medžugoria sa rozlieva veľký prúd milosti.
V Lurdoch sa Panna Mária po prvý raz zjavila 11. februára 1858 ráno vtedy
štrnásťročnej Bernadette Soubirousovej v jaskyni Massabielle. Dňa 13. mája
1917, teda o 59 rokov neskôr, sa Božia Matka po prvý raz zjavila ako Kráľovná
posvätného ruženca trom pastierikom vo Fatime – v čase obeda. Dňa 24. júna
1981, teda o 64 rokov neskôr, si vybrala šesť vizionárov, ktorým sa v Medžugorí
zjavila po prvýkrát na sviatok Jána Krstiteľa, „predchodcu Ježiša“ – popoludní.
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osti Božej Matky
Dňa 25. júna hovorila s vizionármi prvýkrát a neskôr sa im predstavila ako Kráľovná pokoja. V neskoršom posolstve z 25. augusta 1991 Matka Božia doslovne
povedala: „Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou
uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo
Fatime.“
Hlavným posolstvom Medžugoria je citeľná prítomnosť Matky Božej, ktorá nás
privádza čo najbližšie k jej Synovi Ježišovi. Všetci vieme, ako rýchlo sa v našom
každodennom živote odkloníme od Boha. Máme svoje osobné starosti či už
v práci alebo vo vzťahoch. Často sme v pasci mnohých zbytočných bremien, ktoré na seba kladieme. Často nežijeme svoj skutočný život, ale žijeme iba prostredníctvom prianí a požiadaviek našej spoločnosti a nášho prostredia.
Matka Božia nám chce darovať pokoj, najmä vnútorný pokoj. Jemne nás berie
za ruku a vedie ku skutočnému bytiu. Každý, kto pozná Medžugorie a už ho zažil
na púťach, vie, o čom hovorím. Zázrak Medžugoria je obrátenie a spoznanie Božej lásky, po ktorej naša duša tak veľmi túži. Celý život nevedome hľadáme niečo, čo bolo vždy skryté hlboko v nás. Ale to sa dá objaviť len veľmi pomaly každodennou modlitbou.
V Lurdoch si Panna Mária vybrala jedného vizionára, vo Fatime troch a v Medžugorí šiestich. To je tiež znakom nesmiernej dôležitosti medžugorských posolstiev.
Traja vizionári – Ivan Dragičevič, Marija Pavlovičová-Lunettiová a Vicka Ivankovičová-Mijatovičová – majú ešte vždy každý deň zjavenie Božej Matky. Zvlášť prostredníctvom vizionárky Mirjany Dragičevičovej-Soldovej nás Panna Mária opakovane vyzvala, aby sme boli živými svedkami jej príchodu. 40 rokov Medžugoria
je naliehavou výzvou pre všetkých, ktorí už dostali od Božej Matky tak veľa milostí, aby radostne vydávali svedectvo svojím životom. Buďme svetlom pokoja. Buďme apoštolmi Božej Matky, ktorá potrebuje každého jedného z nás, aby sa naplnili jej plány.
Dr. Maximilian Domej
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25. mája 2021 – „Drahé deti! Hľadím na vás a pozývam vás: vráťte sa
k Bohu, pretože on je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás
viedla po ceste obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svätosť a zavládne radosť. A vy budete mojimi vystretými rukami v tomto
stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých,
ktorí nepoznali Boha lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. júna 2021 – „Drahé deti! Moje srdce je naradované, pretože
počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie.
Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu,
pretože satan je silný a chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc
od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám
bolo dobre na zemi, ktorú vám dal Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.“

25. júla 2021 – „Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za
všetkých, ktorí sa nemodlia. Milé deti, vydávajte svedectvo svojím radostným životom, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj
v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Milé deti, vy
buďte veľkodušní a buďte láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste
moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.“
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Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Zomrel
arcibiskup Hoser
V čase uzávierky nášho časopisu prišla nečakaná smutná správa: v piatok 13. augusta
2021 zomrel apoštolský vizitátor a osobitný
vyslanec Vatikánu pre farnosť Medžugorie
Mons. Henryk Hoser, SAC. Arcibiskup Hoser
bol hospitalizovaný na kardiologickom oddelení varšavskej nemocnice na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde aj zomrel.
Mons. Hoser sa narodil vo Varšave 27. novembra 1942. Bol členom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov (SAC). Za
kňaza bol vysvätený v roku 1974 a pôsobil ako misionár v Rwande. Za biskupa bol vysvätený v roku 2005 v Ríme a 24. mája 2008 ho vymenoval pápež
Benedikt XVI. za biskupa Varšavy-Pragy. Od 31. mája 2018 pôsobil ako apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie na neobmedzený čas a „ad nutum
Sanctae Sedis“ (k dispozícii Svätej stolici).
Večné odpočinutie daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti!

Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných nákladov,
ktoré predstavujú približne 1,15 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
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