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Marija Pavlovičová-Lunettiová počas zjavenia 11. decembra 2021

Bdejte a modlite sa! (Mk 14, 38)
„Drahé deti! Dnes vám pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe...
Preto buďte bdelí v modlitbe a rozhodnutí pre dobro.“
Slová z posolstva Matky Božej z 25. januára 2022 veľmi pripomínajú výzvu,
ktorú Ježiš adresoval svojim učeníkom v Getsemanskej záhrade (Mk 14, 38).
Matka Božia sa ešte neunavila, aby nás upozorňovala na dôležitosť modlitby.
Zároveň však pripomína, aká má byť naša modlitba. Náš vzťah k Bohu musí byť
osobný, plný dôvery a bez strachu. Ako sa dieťa nebojí v matkinom náručí, tak
nám chce naša Matka pripomenúť, že náš nebeský Otec vie o všetkom, čo my
potrebujeme. Od nás žiada len pevnú vieru a dôveru, ktorú prejavíme svojou
osobnou modlitbou, trvalou bdelosťou a rozhodnutím sa pre dobro.
Z vlastnej skúsenosti vieme, že každé vzdialenie sa od Boha je vzdialenie sa
od Lásky a umožňuje satanovi, aby nás pokúšal. Stačí, aby sme sa nechali
zatiahnuť do planých rečí a úvah, do preceňovania každodenných problémov
a starostí. Satan je majster lži, dokáže rafinovane posplietať kúsky pravdy a kopec lži, aby dosiahol svoj cieľ – odvrátiť našu myseľ od večnosti, od zmyslu
nášho života a od praktického preukazovania lásky blížnemu.
Naša Matka nám ponúka mocné prostriedky, aby sme dokázali správne rozlišovať a konať v súlade s Božou vôľou. Ponúka nám modlitbu ruženca ako jedy Je to modlitba,, v ktonoduchý a každému prístupný spôsob osobnej modlitby.
rej máme možnosť kontemplovať celý život Pána Ježiša. Je to
máha lepmodlitba, ktorá nás približuje k nášmu Pánovi, pomáha
šie pochopiť jeho život a nasmerovať náš život k podstatným hodnotám. Svetlo je silnejšie ako moc temna, láska je
ož, klammocnejšia ako nenávisť, pravda je silnejšia ako lož,
stvo a polopravdy.
enia čias.
Je potrebné správne vnímať a interpretovať znamenia
ozor, aby
Stále platia pre nás Ježišove slová: „Dávajte si pozor,
tarosťami
vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami
o tento život, aby vás onen deň neprekvapil... Preto bdejte celý
u k modlitčas a modlite sa (Lk 21, 34-36). Prijmime túto výzvu
be, ktorej ovocím je vnútorný pokoj a radosť.
V modlitbe s vami spojení
vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Krása Matky Božej
je neopísateľná
Keď sa začali zjavenia Matky Božej v Medžugo- Rozhovor
rí, mal Jakov 10 rokov, bol ešte dieťaťom. Bol s Jakovom Čolom
najmladším z vizionárov, a tak mohol v období
rokov 1981 až 1998 každodenne prežívať zjavenie Matky Božej. Pri poslednom každodennom zjavení 12. 9. 1998
ho Matka Božia prosila, „aby bol príkladom takého človeka, ktorý
spoznal Boha a Božiu lásku“. Človekom, ktorý zakúsil Božiu lásku
a chce sa o ňu podeliť. Už dlhé roky Jakov rozdáva Božiu lásku celkom konkrétnym spôsobom tým, že sa angažuje za ľudí v núdzi
v združení „Marijine ruke“ (Máriine ruky). Raz do roka vždy na Vianoce sa mu zjavuje Matka Božia a jeho prostredníctvom odovzdáva posolstvo pre celý svet.
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Jakov, porozprávaj nám niečo
o sebe!
Volám sa Jakov Čolo a mám 50 rokov. V roku 1981, keď sa začali zjavenia, som bol desaťročným dieťaťom. Som ženatý a mám tri krásne
deti. Môj syn sa oženil. Žijem
v Medžugorí a pracujem ako dobrovoľník v združení „Máriine ruky“.
Táto organizácia pomáha ľuďom
v núdzi.
Ako sa vyvíjalo združenie „Máriine ruky“ za posledné roky?
Dielo „Máriine ruky“ existuje od
roku 2016, keď vzniklo toto združenie. Od roku 2013 pracuje kancelária, vtedy to bola Kancelária pre ľudí
v núdzi. Neskôr sa z nej stalo združenie. Už kancelária veľa dosiahla.
Na začiatku to mala byť len pomoc
v núdzi pre obyvateľov farnosti. Ale
čoskoro to bolo známe v celom okolí. Nielen v Medžugorí sú ľudia v núdzi, ale aj v okolí. Vďaka Bohu nie je
situácia v Medžugorí až taká zlá.
V Medžugorí sa ešte ľuďom darí
dobre, ale mimo Medžugoria je realita úplne iná. Veľa ľudí je v núdzi.
Momentálne sa staráme zhruba
o 600 rodín. Dielo „Máriine ruky“
pomáha rôznymi spôsobmi. Pomáhame ako vieme: potravinami, liekmi, platbami za nájom, platbami za
príspevky v škôlkach. Navštevujeme
mnohé inštitúcie, domovy dôchodcov a pomáhame osamelým ľuďom.
Keď si nemôžu dovoliť domov dôchodcov, zaplatíme príspevok za

nich. Projekt, na ktorom teraz pracujeme a ktorý sa čoskoro bude realizovať, je výdajňa stravy v Ljubuškách, kde sa bude vydávať asi
200 jedál. V posledných rokoch
sme „žiaľ“ urobili veľký pokrok. Prečo hovorím žiaľ? Myslím na všetkých tých ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi.
Pre nás je úplne normálne, že
máme každý deň čo jesť, že máme
každý deň na stole chlieb. Niektorí
to však nemajú. Je to smutné, že sa
s tým musíme stretávať. Keď donesiete týmto ľuďom balík s jedlom,
viete, akú radosť majú títo ľudia, tieto deti, z jedného balíka jedla? Ako
často sme, žiaľ, Bohu nevďační za
všetko, čo nám dal. Napríklad za
kus chleba, ktorý si môžeme podeliť
s našou rodinou. Sme ľuďmi, ktorí
chcú stále viac a mnohokrát neďakujeme Bohu za to, čo sme už od
neho dostali.
Ubehlo už 40 rokov od prvého
zjavenia. Ako sa vyvíjal tvoj život?
Bol som vtedy dieťaťom a môžem
povedať, že mi bolo veľkou milosťou
vyrastať s Matkou Božou. Ľudia si
myslia, že my vizionári máme nejaké výsady. My nemáme privilégiá.
Dostali sme od Boha dar prijať túto
veľkú milosť, ale zároveň je to veľká
zodpovednosť. Ako sa vyvíjal potom
môj život? Tak ako u každého človeka. Mnohí si myslia, že keď sa nám
zjavila Matka Božia, ihneď sme prijali všetko, čo od nás vyžadovala.

Jakov Čolo v rozhovore s Hrvoje Bulatom v Medžugorí
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Nie, aj my sme sa museli všetko učiť
V prvom rade som pre moju ženu
tak ako ostatní. Aj pre mňa bolo na manželom a pre moje deti otcom.
začiatku ťažké modliť sa. Najskôr Nevnímajú ma ako Jakova vizionájeden ruženec, potom dva a potom ra. Tento pojem „vizionár“ pre mňa
povedala Matka Božia: „Modli sa tri neznamená niečo výnimočné. Som
hodiny denne.“ Ale
obyčajný človek, ktorý
keď dosiahneme cieľ,
prijal túto milosť od
„Drahé deti!
ku ktorému nás chce
Boha. Nenútil som niStačí, keď mi otvoríte
doviesť Matka Božia,
kdy moje deti, ani som
svoje srdcia, ostatné
totiž Ježiša Krista,
im nehovoril: „Sadnite
urobím
sama.“
bude to oveľa ľahšie.
si, teraz vám budem
Mnohí si myslia, že virozprávať o Matke Bozionári sú svätí. Nie sme svätí. Ja žej.“ Nie, ony to všetko postupne poosobne môžem povedať, že som tak chopili. Myslím si, že často robíme
ako každý človek zažil vrcholy chybu pri svojich deťoch, keď ich do
a pády. Vďaka Bohu spoznal som Je- niečoho nútime. Spomínam si na
žiša a jeho lásku. Zakaždým mi po- slová pátra Slavka, že naše deti mudal ruku, aby som vstal a mohol ísť sia prostredníctvom nás, podľa príďalej. Som mimoriadne šťastný, že kladu svojich rodičov vnímať a sposom mohol 40 rokov vydávať sve- znávať, čo je viera a ako treba žiť
dectvo. Je jednoduché predstúpiť v kresťanskej rodine. My sme sa
pred pútnikov a rozprávať. My všetci riadili podľa slov pátra Slavka a zamôžeme pekne rozprávať o nás sa- čali sme sa v našej rodine modliť.
mých aj o druhých ľuďoch. Ale Potom prišli deti, modlili sme sa
z toho, čo robím teraz, mám veľkú s nimi, ale niekedy sa nechceli modradosť, lebo tým prežívam svoju vie- liť. Chápal som ich, lebo aj ja som
ru. Verím, že naša viera je bez skut- bol predtým taký istý. Ak ich niečo
kov mŕtva. Preto som Pánovi neko- zaujímalo, tak som im to vysvetlil.
nečne vďačný, že mi dal do daru to, Nekládli mi veľa otázok, lebo veľa
čo teraz robím. Totiž že môžem po- vedeli z mojich svedectiev. Ďakujem
máhať mojim bratom a sestrám. Zá- Bohu, že sa ku mne správali ako
roveň to veľmi pomohlo aj mne, moje deti a nie tak, že by mali rešlebo keď pomáhame iným, pomá- pekt pred vizionárom Jakovom. Nie,
hame aj sebe.
zažili ma ako svojho otca.
Už 40 rokov si vizionárom
a táto tvoja púť určite nebola
vždy ľahká. Ako to chápala tvoja
žena a tvoje deti?

Máš ešte vždy zjavenia raz do
roka?
Áno, len na Vianoce.
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Ako môžeme nasledovať posolstvá Matky Božej?
Matka Božia nás tu už 40 rokov
učí, že sa jej a Ježišovi máme otvoriť
celým srdcom. Ak naše srdce nie je
čisté a slobodné, nemôže sa otvoriť
Božej milosti. Preto hovoríme, že
Medžugorie je spovednicou sveta.
Musíme najskôr očistiť svoje srdcia,
aby sme mohli prijať túto milosť od
Pána. Ako často nám hovorila Matka Božia vo svojich posolstvách:
„Drahé deti! Stačí, keď mi otvoríte
svoje srdcia, ostatné urobím sama.“
Verím, že posolstvá Matky Božej nie
sú ničím novým. To je to, čo sme
mali už skôr uskutočniť. Myslím, že
sme tak trochu zaspali, keď sme
kládli väčší dôraz na iné veci. A na
to najdôležitejšie, čo je stredobodom nášho života, sme zabudli: na

Ježiša Krista. Preto sem prišla Matka Božia. Hovorievam všetkým pútnikom, že to najkrajšie, čo si môžu
odniesť z Medžugoria, sú posolstvá
Matky Božej. Všetci poznáme jej posolstvá: modlitbu, obrátenie, pokoj,
pôst a svätú omšu.
Ako si spomínaš na zomrelého
arcibiskupa Hosera a jeho pôsobenie v Medžugorí?
Poznal som arcibiskupa Hosera
a viackrát som s ním hovoril. Bol to
srdečný človek. Keď ma po skončení rozhovoru objal, cítil som jeho otcovskú starostlivosť. Spomínam si
na jeho slová: „Ak budete niečo potrebovať, tak som vám k dispozícii.
Budem tebe a vám vždy k dispozícii.“ Bola to veľká milosť pre Medžugorie. Ale Boh si ho chcel povolať

Vicka, Jakov, Marija a Ivan počas zjavenia Matky Božej v roku 1983
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k sebe. Vďaka Bohu mali sme tú
možnosť a spoznali sme ho ako skutočného priateľa, ako pravého otca.
Ako by si opísal Pannu Máriu?
Hoci už nevidím Matku Božiu každý deň, napriek tomu môžem povedať, že ju vidím každý deň. Nepozerám sa na ňu pozemskými očami,
ale pozerám sa na ňu očami môjho
srdca. Matku Božiu možno len ťažko
opísať, môžeme ju len v našom srdci pocítiť a zažiť. Najkrajší pocit je,
keď je nám umožnené Matku Božiu
zakúsiť ako našu vlastnú matku.
Ako Matku, ktorá nás nekonečne
miluje a je stále pri nás v každom
okamihu, obzvlášť v ťažkých chvíľach. Ako Matku, ktorá je vždy pripravená privítať nás a utešiť.
Ako vyzerá Matka Božia?
Je ťažké opísať slovami Matku Božiu. Nikto ju nikdy nedokázal opísať
slovami, ako vyzerá. Ale ja môžem
povedať, že mne sa javí Matka Božia ako normálna osoba, ako prekrásna žena, ktorá má sivé šaty
a biely závoj. Má modré oči a čierne
vlasy a vždy stojí na oblaku. Pútnici
sa nás vždy pýtajú na krásu Matky
Božej. Jej krása je neopísateľná.
Práve myslím na to, čo pre mňa znamená krása Matky Božej: Je to to,
čo prežívam svojím srdcom v tom
okamihu, keď ju vidím, keď sa s ňou
stretnem, keď to prežívam. Je to nekonečná láska, nekonečný pokoj
a nekonečná radosť.

Aké posolstvo by si chcel odovzdať našim čitateľom pre túto
dobu?
Nech nielen Vianoce sú vianočným
časom, keď si dávame darčeky
a pre niekoho niečo robíme, ale
nech sa každý deň stane pre nás
Vianocami. Keď počujeme slovo
„nevyhnutné“ alebo „potrebné“,
často myslíme na materiálne veci.
Ale niekedy potrebuje človek len
úsmev, hrejivé slová, rozhovor, blízkosť alebo pocit, že nie je sám, že
nie je zabudnutý, opustený, ale že
sa niekto aj o neho zaujíma. Navrhoval by som, aby sme skutočne
o tom porozmýšľali, či budeme oslavovať Vianoce 25. decembra, alebo
bude celý rok pre nás Vianocami.
Uplynulo 21 rokov odvtedy, čo
zomrel páter Slavko. Ako si zažil
21. výročie jeho smrti?
Všetci vieme, ako veľmi mal rád
páter Slavko Medžugorie, Matku
Božiu a vizionárov. Páter Slavko bol
vždy k dispozícii pomôcť, počúvať,
poradiť. Aké diela, čo všetko tu páter Slavko v Medžugorí zanechal! Je
ťažké pre nás všetkých byť tu
v Medžugorí bez pátra Slavka, ale
musíme prijať Božiu vôľu. Boh vie,
kde ho najviac potrebuje.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat
26. novembra 2021
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Ročné zjavenie

Jakovovi
Čolovi
Pri svojom poslednom každodennom zjavení 12. septembra 1998 povedala Matka
Božia Jakovovi Čolovi, že sa mu bude i naďalej zjavovať jedenkrát ročne vždy na
Vianoce 25. decembra.
Zjavenie 25. decembra 2021 sa začalo o 14.25 h a trvalo približne deväť minút.
Po ňom oznámil Jakov toto posolstvo Matky Božej:

© Djani

„Drahé deti! Vy ste a voláte sa Božími deťmi. Keby len vaše srdcia
pocítili túto nesmiernu Božiu lásku, ktorú má Boh k vám, vaše srdcia
by sa mu klaňali a ďakovali mu v každom okamihu vášho života. Preto, milé deti, dnes, v tento milostivý deň, otvorte svoje srdcia a proste
Pána o dar viery, aby ste sa skutočne stali hodní mena Božích detí,
ktorých čisté srdcia vzdávajú vďaku a uctievajú svojho nebeského
Otca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním.“

10 VIANOCE

VIANOČNÝ POZDRAV VIZIONÁRA IVANA DRAGIČEVIČA
„Milí priatelia v Kristovi,
v čase narodenia Ježiša sa usilovala Svätá rodina nájsť vhodné miesto pre jeho narodenie.
Betlehem bol plný hluku, zmätku, útlaku a násilia. Ľudia boli zdrvení a chorí. Vyhovárali sa,
len aby nemuseli prijať Svätú rodinu – boli
prepracovaní, neboli pripravení, alebo nemali
čas. Či bol národ na to pripravený, alebo nie,
narodil sa Ježiš v maštali, v tichosti noci, obklopený svetlom. Už ako dieťa v matkinom náručí bol liekom na jej bolesť. Ako prví zo všetkých ľudí ho privítali pastieri s jednoduchým, otvoreným srdcom. Dnes by
sa chcel Ježiš znovu narodiť v novej maštali, uprostred hluku, chaosu, násilia a útlaku – v jaskyni našich sŕdc. Túži nám darovať pokoj, ktorý nedokáže
dať nijaký človek. Chce nám zahojiť všetky rany a naplniť nás trvalou radosťou.
Milí priatelia, buďme aj my pastiermi a poslami pokoja a privítajme v skromnosti a s otvorenou náručou Knieža pokoja, malého Ježiša. Umožnime mu,
aby sa znovu narodil v našich srdciach. Nebojme sa! Je tu skutočne veľmi
radostná správa: Ježiš Kristus je Pán! Je liek na naše choroby. Je balzam na
naše rany. Je naša jediná nádej. Je naše jediné Svetlo. Je naša jediná radosť! S touto radosťou chceme spoločne očakávať v našich srdciach malého Ježiška, Knieža pokoja, Pána pánov, múdreho radcu, všemohúceho
Boha.
Zo srdca váš Ivan s Laureen, Kristinou, Mikaelou, Danielom a Matthewom
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Modlitba príhovoru
V našom časopise často spomíname život a dielo pátra Slavka Barbariča. Ak by ešte bol medzi nami, určite by podporil našu modlitbovú akciu
Boh to dokáže. Svedčia o tom aj tieto
jeho slová:
„My kresťania veríme, že Boh je prameňom všetkej lásky. Boh pritom najjasnejšie vyjadril túto svoju lásku tým,
že poslal na svet svojho Syna, ,aby
sme skrze neho mali život‘ (1 Jn 4, 9).
Keďže vďaka Ježišovi Kristovi poznáme Božiu lásku, chceme, aby ju poznali aj ostatní ľudia, najmä tí, ktorí
sú od neho vzdialení. Ako to robíme?
Samozrejme prostredníctvom lásky!
Najlepší spôsob, akým môžeš milovať druhého človeka, je spoznávať ho
a dovoliť mu, aby on spoznal teba.
Toto priateľstvo môže rásť, ak sa usiluješ predvídať jeho potreby alebo
mu nejako inak dávaš najavo, že ti
na ňom záleží. Keď si s týmto človekom vybuduješ láskyplný, dôverný
vzťah, bude väčšmi otvorený, keď mu
budeš hovoriť, čo pre teba znamená
viera a ako v tvojom živote pôsobí Ježiš. No za druhého sa môžeš

prihovárať, aj keď s ním nemôžeš
osobne tráviť čas. Môžeš prosiť Pána,
aby ti pomohol milovať tohto človeka
Božou láskou – aby si naňho hľadel
Božími očami. Môžeš sa modliť za to,
aby zakúsil Božiu lásku tak osobne,
že vďaka tomu pochopí, že Boh je pôvodcom všetkého požehnania v jeho
živote. Prostredníctvom modlitby príhovoru sa zároveň dá s Božou láskou
podeliť aj s tými ľuďmi, ktorých nestretávaš každý deň – napríklad so
vzdialenými priateľmi, s príbuznými
alebo s ľuďmi, s ktorými máš komplikovaný vzťah. Keď ti nezíde na um
nič iné, vždy sa za nich môžeš minimálne modliť! A nevzdávaj sa, keď
na tom človeku neuvidíš žiadnu zmenu. Hoci by si aj počas svojho pozemského života nikdy nebol svedkom
toho, ako tento človek vyznáva vieru,
môžeš pevne veriť, že si ho vďaka
svojej láske a modlitbám určitým
spôsobom spojil s Bohom. Nikdy nepodceňuj účinok svojej lásky a modlitby na blízkych. Boh je láska a žije
v nás. Kiežby sme vždy hľadali príležitosti, ako sa stať nositeľmi Kristovej
lásky pre tých, ktorí ju najviac potrebujú!“
Ak by ste sa chceli podeliť o svoje
skúsenosti s modlitbou príhovoru,
môžete nám napísať, radi uverejníme vaše svedectvá.
Vaše Mariánske centrum
Medžugorie

Páter Massimo Fusarelli slávi svätú omšu na silvestrovský večer.

SILVESTER 2021 V MEDŽUGORÍ
V Medžugorí vo farskom kostole sa v posledný deň roku 2021 zhromaždili
pútnici zo Švédska, z Poľska, Česka, Rumunska, Rakúska, zo Slovenska,
Slovinska, z Nemecka, Belgicka, Talianska, Mexika, Chorvátska a Ukrajiny.
Modlitbové zhromaždenie sa začalo o 22. hodine a o 22.30 h sa slávila
posledná svätá omša roku 2021. Svätú omšu celebroval páter Massimo
Fusarelli, generálny predstavený františkánov. Páter Massimo Fusarelli
bol zvolený na čelo františkánskej rehole 13. júla 2021 ako 121. nástupca
svätého Františka z Assisi. Bude predstaveným rádu františkánov na celom
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svete nasledujúcich šesť rokov.
Bolo veľkou cťou pre Medžugorie,
že páter Massimo Fusarelli slávil
silvestrovskú omšu v Medžugorí
spoločne s približne sto kňazmi.
Páter Miljenko Šteko a páter Marinko Šakota pozdravili pátra Massima Fusarelliho a poďakovali sa
mu za jeho príchod do Medžugoria.
Vo svojej kázni páter Fusarelli povedal:
„Prišiel som ako pútnik do tejto
svätyne, aby som tu začal nový rok
a aby som s radosťou a vierou podporil bratov františkánov, sestry
svätej Kláry a ostatných členov
františkánskej rodiny. Putoval som
sem, aby som v nás všetkých prebudil živú vieru v Ježiša Krista, Slovo, ktoré sa stalo telom, stredobodom sveta a dejín. Som tu ako pútnik, ako nasledovník svätého Františka.
Na tomto mieste v Medžugorí už
dlhé roky pozorujeme mnohých
ľudí, ako sa v nich znovu rozhorí
plameň viery, keď počujú Božie slovo, prijímajú sviatosti, najmä sviatosť
zmierenia a Eucharistiu. Slobodne tu môžu objavovať dar modlitby predovšetkým v tichosti a adorácii. A preto mnohí na tomto mieste zakúsili dar
zmierenia a pokoja.
Ako povedal svätý František, môžeme skutočne byť spolu s Pannou Máriou domom, palácom, Božou svätyňou uprostred sveta. Ako pôsobil na ňu,
tak aj na nás bude pôsobiť Pánov Duch a urobí si u nás príbytok. Naša Pani,
Kráľovná pokoja, ktorá nášho vznešeného Pána urobila naším bratom,
nech nás naďalej žehná a v pokoji sprevádza. Šťastný nový rok 2022 vám
všetkým! Amen.“ ☐
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Boh zasahuje do dejín

prostredníctvom
Márie
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Rozhovor
s pátrom Tomislavom Pervanom

PÁTER PERVAN 15

Františkánsky páter Tomislav Pervan sledoval od začiatku mimoriadne udalosti v Medžugorí. Od roku 1982 do roku 1988 pôsobil ako
farár v Medžugorí. Počas týchto rokov mal možnosť pozorovať rôznorodé a dobré ovocie Medžugoria: mnohé obrátenia, povolania a rozvoj duchovných spoločenstiev.
Páter Pervan vkladá všetky svoje teologické poznatky do šírenia
javu zjavení Matky Božej v Medžugorí. Zakaždým zdôrazňuje univerzálny význam tohto miesta. Medžugorie nie je len miestnou svätyňou,
ale je darom pre celý svet. V rozhovore hovorí o svojej osobnej ceste
s Medžugorím, o súčasnej situácii pandémie a o veľkej výzve Matky
Božej obnoviť Cirkev.
Milý páter Pervan, neustále píšete o jave Medžugoria. Kde sa
vo vás berie toľká sila?
Nemyslím, že je na to potrebná nejaká sila, fyzická alebo duševná. Je
dôležité, aby nebola zamlčaná
pravda a aby neupadla do zabudnutia. Už uplynulo 40 rokov od prvého
zjavenia. Je len málo pôvodných
svedkov z tejto doby. Postupne odchádzajú do večnosti. Páter Slavko
zomrel pred 21 rokmi. Je len málo
svedkov, ktorí sa tomuto javu od základu a pravdivo venujú, ktorí si
spomínajú na prvé dni, ktoré ovplyvnili Cirkev a svet. Je málo takých,
ktorí píšu o tom, ako to vtedy zažili,
ako prežívali prvé dni, mesiace
a roky. Počítam sa ešte k svedkom,
ktorí to zažili, mal som vtedy 35 rokov.
Ja som jav zjavení od začiatku považoval za autentický, pravdivý. Od
prírody som kritický a nedôverčivý.

Študoval som na Západe a promoval som z teológie, keď som mal 30
rokov. Avšak tieto poznatky z môjho
štúdia získané aj z mnohých univerzít ma nenaplnili. Hľadal som nejaký
hlbší zmysel toho všetkého, vedel
som, že musí byť niečo hlbšie a silnejšie ako teologické poznanie.
Známosť s profesorom Ivančičom zo
Záhrebu v roku 1979 zmenila môj
duchovný život. To bola naozaj nová
silná duchovná skúsenosť, zmena
a vnútorná premena. Bolo mi jasné,
že Boh nie je vzdialený, ale je nablízku. Nie je Bohom, ktorý nezasahuje
do dejín, avšak je Bohom, ktorý trvalo pôsobí prostredníctvom Ducha
Svätého.
Až vo svetle tejto skúsenosti možno porozumieť biblickému posolstvu a cirkevným dejinám, v ktorých
sú svätci nosnými piliermi, čo nesú
na svojich pleciach budovu Cirkvi.
Nie sú to inštitúcie alebo štruktúry,
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ktoré sú piliermi Cirkvi, ale svätosť
a svätci.
Keď sa začali zjavenia v Medžugorí, tak som sa nechal viesť týmito
myšlienkami. Boh môže pôsobiť
v čase, Boh zasahuje do priebehu
dejín ľudstva. Za posledných dvesto
rokov vyslal Máriu, aby nám jej prostredníctvom dal dôležité posolstvá.
Máriino posolstvo je v podstate vždy
biblické, ťahá sa ako červená niť naprieč Starým zákonom a aj Ježiš
Kristus tým začínal: obrátiť sa a veriť. Boh nie je ďaleko. Božie kráľovstvo je nablízku. Veriť evanjeliu. Nasledovať Ježiša Krista.
Preto pokiaľ ešte píšem, patrím
k tým, ktorí nechcú zabudnúť na
prvé rozhodujúce a historické dni,
keď necelé dva týždne pred začiatkom zjavení 13. júna 1981 v deň
osláv Fatimskej Panny Márie na námestí sv. Petra v Ríme skoro zastrelili poľského pápeža, čo sa zapísalo
do dejín. Musíme mať pred očami
kontext všetkých vtedajších udalostí vo svete a rozpoznať nutnosť jasného nebeského znamenia, aby
sme pochopili, kto je Pánom dejín.
Nie tí v Moskve alebo vo Washingtone, alebo mocní v Číne. Pripomeňme si ešte, že krátko pred udalosťami v Medžugorí došlo k islamskej
revolúcii v Iráne, kde bol zavedený
prísny teokratický režim. A v tom
istom roku 1981 bol v Egypte zavraždený mierový zástanca prezident Anwar el Sadat.

Medžugorie sa stalo celosvetovým javom prítomnosťou Panny Márie. Ako si môžeme vysvetľovať jej prítomnosť v Medžugorí?
Iné mariánske svätyne a miesta
zjavení majú väčšinou miestny význam: Fatima pre slávenie v Portugalsku, Lurdy pre Francúzsko, Guadalupe pre Mexiko, pričom Medžugorie od samého začiatku bolo globálnym javom. Nie je geograficky
spojené s miestom, ale rozšírilo sa
do celého sveta. Súvisí to s modernými médiami, alebo s niečím iným?
Verím, že na základe skúseností
tých, ktorí tu v Medžugorí boli a boli
dojatí duchom a spiritualitou, chceli
si preniesť do svojich domovov, farností a krajín niečo z Medžugoria,
niečo z atmosféry, ktorá tu vládne.
Preto existuje aj množstvo záznamov, filmov, videí, fotiek, kníh, veľa
časopisov, ktoré sú ovocím Medžugoria.
Ale najdôležitejšie sú modlitbové
skupiny a spoločenstvá, ktoré vznikli všade vo svete, ako aj duchovné
povolania, ktoré sú ovocím Medžugoria. Tisíce z nich tu pocítili volanie
Pána, aby ho nasledovali v duchovnom spoločenstve, alebo v novozaložených spoločenstvách, ktoré sú
ovocím medžugorskej spirituality,
alebo aby pôsobili ako kňazi, rehoľní bratia a rehoľné sestry.
Vidno to najlepšie na mládežníckom festivale na začiatku augusta,
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keď sa tu stretnú mladí ľudia z celého sveta, z viac ako 80 krajín, niektoré sú niekedy aj na mape ťažko
rozoznateľné. Myslím, že aj to bolo
podnetom, že sa viac ako po 30 rokoch aj samotný Vatikán začal zaujímať o Medžugorie: pápež Benedikt
ustanovil medzinárodnú teologickú
komisiu, ktorá sa zaoberala Medžugorím a potom vyslal vatikánskeho
delegáta, nedávno zosnulého arcibiskupa Henryka Hosera.
Všetky pokusy miestnych biskupov
o zneváženie a potlačenie Medžugoria narazili na živé protesty veriacich, pretože svojím príchodom vyznávali cit pre vieru, čo je ovocím
Svätého Ducha, ako hovorí koncil.
Tak aj Cirkev prijala Medžugorie ako
miesto modlitby, pútnické miesto
a miesto osobitného vzdávania úcty
Panne Márii.

Vo svete vládne pandémia. Náš
svet sa mení. Osobná sloboda aj
na Západe sa stáva relatívna.
V jednom posolstve povedala
Panna Mária, že keď nás chcú
spútať a využiť nás, tak to nie je
od Boha. Ako si vysvetľujete
toto posolstvo, ktoré dosť výrazne znázorňuje tento problém
v spoločnosti?
V pandémii nie sme potrestaní Bohom. Sme potrestaní hriechmi človeka a hriechmi ľudstva. V tejto
pandémii sa zničí všetko, čo je založené na klamstve. Boh trestá hriechy, nie ľudí.
Vidíme, ako sa všetko rúca. Prečo
všetko troskotá? Pretože všetko je
postavené na piesku, na klamstvách, na slabých pilieroch. Po
páde bezbožného komunizmu, ktorý
spútal svet reťazami, sme očakávali,
že sa svet obráti k Bohu. Prišla doba
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postmoderny, v ktorej už niet pravdy,
svet je ovládaný liberalizmom, ktorý
sa rovná anarchizmu. Vládne anarcho-liberalizmus. Jeho výzvy sú niekedy horšie ako komunizmus. Neexistuje v ňom pravda, každý má
svoju vlastnú pravdu a každý žije,
ako sa mu páči. Máme na to príklady
aj v Biblii. Napríklad jednou zo smutných kníh Starého zákona je Kniha
sudcov, ktorá sa končí rezignáciou:
„Každý si robil, čo sa mu páčilo“
(Sdc 21, 25). Ak to je tak, potom má
každý svoje vlastné normy správania, neexistuje najvyšší zákon
a pravda. Ani dnes nie je pravda,
pravda je relatívna. V tejto pandémii
všetko kolabuje. Politický, sociálny,
rodinný život, hospodárstvo, dokonca cirkevný život, všetko sa rúca.

Preto kolabuje, lebo je to založené
na klamstve, a nie na pravde. Ježiš
povedal: „Dom postavený na piesku
sa zrúti, keď príde víchrica.“ (porov.
Mt 7, 26) Je to výzva pre každého
z nás: Navráťme sa k Ježišovi a Márii, aby sme sa stali novými stvoreniami. Ježiš hovorí: „Hľa, všetko robím nové.“ (Zjv 21, 5) Boh nechce,
aby bol niekto zatratený, ale chce,
aby všetci ľudia boli spasení. Tak je
to v Biblii. Boh je proti chorobám,
utrpeniu a prírodným katastrofám,
ale dopúšťa to, aby sme sa vedeli
rozhodnúť, či sa budeme riadiť podľa Božieho zákona, alebo podľa ľudských zákonov.
Netrestá nás Boh, ale trestajú nás
naše hriechy. V súčasnosti ľudia zlegalizovali potraty, eutanáziu, klono-
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vanie, umelé oplodnenie a tak ďalej. Zbožňujeme športovcov, spevákov, hercov... „Boh sa nedá vysmievať.“ Už má dosť ohavností, ktoré
človek koná.
Aká je situácia v Medžugorí počas pandémie?
Ja som medzi prvými prekonal
chorobu – od slávnosti Zvestovania
Panny Márie do konca apríla 2020.
Veľkú noc 2020 som strávil v karanténe, v mojej izbe. Až koncom
apríla ma znovu testovali a test bol
negatívny. Aj na fare v Medžugorí
bola určitá karanténa. Ale v lete
2020 prišli nejakí pútnici. Postupne
vzrástol počet pútnikov natoľko, že
v roku 2021 sme mali skoro „normálnu“ situáciu. Predovšetkým
v čase významných dní na 40. výročie zjavení, na festival mládeže prišli desaťtisíce pútnikov a mladých
ľudí z celého sveta.
Aj teraz je situácia skoro „normálna“. Pútnici prichádzajú autobusmi
z východnej Európy, predovšetkým
z Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Prichádzajú z celého Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Vojvodiny a zo Slovinska. Dokonca z Nemecka a Rakúska prichádzajú autobusy aj autá.
Prichádzajú väčšinou tí, ktorí pracujú v cudzine. Situácia s Talianmi je
trochu zložitejšia, ale aj tí prichádzajú. Medžugorie žije, modlí sa a velebí Pána. Dúfame v lepšie dni, že nastane obrat k starej „normalite“.

Matka Božia nás vedie s láskou a vytrvalosťou. Je toto tajomstvo pravého pastiera?
Čo robí matka v dome, kde je veľa
detí? Nuž, matka dohliada na všetko. Či je urobená posteľ, či sú na
svojom mieste uteráky, zubná pasta
a zubná kefka, či si deti vyčistili
zuby, či si urobili domáce úlohy do
školy, čo a koľko jedia, ako sa učia,
aké známky nosia domov a tak ďalej. Tak je to aj so zjaveniami Panny
Márie. Je naskrze matkou. Nepotrebujeme nejaké veľké zjavenia, ale
impulzy pre každodenný kresťanský
život podľa evanjelia. Nasledujme ju
a jej Syna na ceste životom!
Čo by ste ešte chceli odkázať
našim čitateľom?
Panna Mária je nevestou Ducha
Svätého. Vie, kto je Duch Svätý, ktorý všetko tvorí nové. Potrebujme nových ľudí, nových veriacich, nových
kresťanov, ktorí sú obnovení v Duchu Svätom. Potrebujeme nové Turíce, o ktorých hovoril svätý Ján XXIII.
a za ktoré sa modlil, o ktorých sníval
svätý Ján Pavol II., o ktorých hovoria
všetci novodobí pápeži. Len Duch
Svätý dokáže priniesť jar do tohto
chladného zimného času, v ktorom
sa Cirkev nachádza už niekoľko desaťročí.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Dr. Maximilian Domej.
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Biskup Michel Aupetit navštívil Medžugorie
Koncom októbra 2021 navštívil Michel Aupetit, bývalý arcibiskup Paríža,
farnosť v Medžugorí a 26. októbra 2021 tu celebroval večernú svätú omšu.
Púť organizovalo Parížske arcibiskupstvo.
Páter Ignaz Domej mal možnosť viesť s predstaviteľom Cirkvi rozhovor,
v ktorom biskup Aupetit opisoval svoje pozitívne zážitky z Medžugoria:
„Keď prichádzame do Medžugoria a počúvame posolstvo Panny Márie,
náš spočiatku vlažný postoj sa rýchlo mení na vnútorné nadšenie. Tu znovu
nachádzame a máme možnosť zažiť vnútorné nadšenie“.
Na otázku, aký je zámer Panny Márie, odpovedal:
„To, čo si všímam ako prvé, je jej vernosť, pretože sa zjavuje doposiaľ. Je
tu tiež určitá spätosť Matky Božej s týmto miestom, ktoré nás udivuje, je to
krajina, kde bola predtým vojna a vládlo násilie. Jej pedagogika je jednoduchá: Matka Božia nás vedie ku Kristovi, podobne ako to robila v Lurdoch.
Tak by sme to mali robiť aj my. Ľudia sa však nemajú pozerať na nás. Skutočné nebezpečenstvo v Cirkvi spočíva v tom, že si vytvárame idoly a bôžikov. V Cirkvi máme často osoby, ktoré sa stavajú do pozície Boha. Títo ľudia
sú však hriešni, tak ako my. Preto by sme sa nemali zamerať na osoby, ale
na Krista. Panna Mária nechce nič iné ako to, aby sme sa pozerali na Ježiša. Myslím, že to je jej pedagogika.“ ☐

Páter Ignaz Domej s biskupom Michelom Aupetitom
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Arcibiskup Aldo Cavalli
bol vymenovaný za nového apoštolského
vizitátora v Medžugorí
27. novembra 2021 bol vymenovaný dovtedajší nuncius v Holandsku arcibiskup Aldo Cavalli za nového apoštolského vizitátora pre Medžugorie. Nastupuje po arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi, ktorý v auguste 2021 zomrel vo Varšave.
Mons. Aldo Cavalli sa narodil 18. októbra 1946 v talianskom meste Lecce.
Roku 1971 bol vysvätený za kňaza a roku 1996 sa stal biskupom v biskupstve
Bergamo. Pôsobil ako nuncius v Čile, Kolumbii, na Malte, v Líbyi a od marca
2015 v Holandsku.
Menovanie arcibiskupa Cavalliho prijali v Medžugorí s vďakou. Provinciál františkánskej provincie v Bosne a Hercegovine páter Miljenko Šteko vyslovil pápežovi Františkovi svoju hlbokú vďaku za toto menovanie. Medžugorský farár páter Marinko Šakota je presvedčený, že arcibiskup Cavallo bude pokračovať
v ceste, ktorú vyznačil arcibiskup Hoser. Je zaujímavé, že menovanie arcibiskupa Cavalliho sa uskutočnilo v deň narodenín zosnulého arcibiskupa Hosera.
Prosme za nového apoštolského vizitátora, aby svoju úlohu zástupcu Svätej
stolice v Medžugorí vykonával na úžitok tohto mimoriadneho miesta, pútnikov
a františkánov. ☐
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Rozhovor

Úprimné obrátenie

s o. Petarom Krstičevičom

a odhodené stranícke knižky
(moja skúsenosť v Medžugorí v roku 1981)
Chorvátsky kňaz Mag. Petar Krstičevič je spojený s Medžugorím už od začiatku zjavení. Zo svojho rodiska v mestečku Pozla Gora, ktoré leží v Dalmácii a od Medžugoria v Hercegovine je vzdialené len sotva 25 kilometrov,
navštevoval Medžugorie v čase svojej dovolenky minimálne dvakrát do
roka. Pri pohľade z Križevca smerom k moru v diaľke vidieť jeho rodné
mesto. Pred vysviackou za kňaza v roku 1975 požiadal biskup z Eisenstadtu biskupa zo Splitu, aby k nemu poslal nejakých dobrých kňazov. Petar
Krstičevič sa do tejto služby prihlásil dobrovoľne a vyše 45 rokov pôsobil
v rakúskych diecézach Eisenstadt a Graz-Seckau. V rozhovore rozpráva
o tom, ako spoznal Medžugorie a aké duchovné podnety si odtiaľ priniesol
pre svoj kňazský život.
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Môžete sa nám predstaviť
a porozprávať nám o začiatkoch svojho kňazského pôsobenia v Rakúsku?
Narodil som sa v roku 1949 v Pozla Gora na území dnešného
Chorvátska. Základnú školu som
navštevoval v rodisku, gymnázium
v biskupskom seminári v Splite.
Po vojenskej službe som nastúpil
na štúdium teológie v Splite
a v roku 1975 ma pápež Pavol VI.
v Ríme vysvätil za kňaza. Dňa 20.
júla 1975 nasledovala primičná
svätá omša v mojom rodisku. Na
žiadosť Eisenstadtskej diecézy
ma biskup zo Splitu Frane Franič
spolu s ďalšími dvoma novokňazmi poslal do Eisenstadtu, aby som
tam pôsobil predovšetkým v pastorácii burgenlandských Chorvátov. Medzi moje prvé pôsobiská
patrili farnosti Hornstein, Oslip
Klingenbach a Illmitz. V roku 1977
som sa stal farárom v južnom Burgenlande vo farnosti Neumarkt im
Tauchental. V tejto farnosti žije
okrem nemeckého obyvateľstva
aj chorvátske a maďarské etnikum. Z toho šesť obcí bolo prevažne chorvátskych.
Ako si spomínaš na svoje
prvé stretnutie s Medžugorím?
V chorvátskych novinách som sa
dočítal, že v Medžugorí v blízkosti
môjho rodiska deti tvrdia, že sa im
Farár Petar Krstičevič v Medžugorí

zjavuje Panna Mária a mnoho ľudí
od Záhrebu až po Belehrad už
toto miesto navštívilo: katolíci, ortodoxní veriaci i moslimovia.
S touto informáciou som koncom júla a začiatkom augusta
1981 cestoval k rodičom do mestečka Pozla Gora, ktoré sa nachádza neďaleko od Medžugoria, aby
som tu strávil dovolenku. Hneď
v prvú nedeľu som sa vybral do
Medžugoria, do Bijakovíč. Odtiaľ
som išiel na miesto zjavenia. Prvé,
čo ma prekvapilo, bolo množstvo
ľudí, ktorí sa v radoch pohybovali
smerom k vrchu a zase nadol.
Všetci boli pokojní, videl som, ako
sa modlia. Bolo počuť modlitbu
posvätného ruženca. Na mieste,
kde sa zjavila Panna Mária, som
si všimol priehlbinu, ktorá tam
vznikla, lebo každý z pútnikov si
na pamiatku z tohto miesta niečo
zobral – rastlinu, tŕň, kameň či
hrudu zeme. V strede jamy bol postavený kríž, jednoducho zviazaný
z dvoch driev. V jame okolo kríža
ležali nespočetné množstvá straníckych knižiek, dokladov, bankoviek, obrázkov a papierikov
s úmyslami modlitieb. Na niektorých kameňoch som videl vyryté
prosby. Ľudia ich sem priniesli
a položili a so sebou si odniesli
kameň či kúsok zeme.
Keď som sa modliac s ostatnými
ľuďmi vrátil do dediny, pocítil som
smäd. Bolo veľmi horúce letné po-
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poludnie a ja som si zabudol vziať
so sebou vodu. Išiel som preto za
jednou rodinou a poprosil som
o pohár vody. Voda bola osviežujúca, no domáci hovorili, že cisterny s vodou sú už takmer prázdne.
Mnohí ľudia sem prichádzali bez
vody a v horúcom letnom počasí
rýchlo vysmädli. Pretože tu neboli
obchody, pomáhali s vodou miestni.
Môj prvý silný zážitok z Medžugoria boli veľké množstvá modliacich sa ľudí, dojímavý pokoj,
odhodené stranícke preukazy, rodinné fotky s úmyslami modlitieb
a smäd ľudí po čistej vode. Boli to
znaky skutočného obrátenia, živej
viery a neopísateľnej túžby po
Bohu.
Navštívil si v tých dňoch
Medžugorie znovu?
Po niekoľkých dňoch ma to do
Medžugoria ťahalo opäť. Tentokrát dopoludnia. Vybral som sa
priamo na Vrch zjavenia. Teraz
som nestretol toľko ľudí, ako keď
som tu bol prvýkrát. V Bijakovičiach som sa spýtal, kde žije vizionárka Vicka. Vošiel som do domu
a predstavil som sa. Vickina
mama mi urobila kávu, Vicka mi
otvorene odpovedala na otázky
a opisovala, čo zažila. Jej matka
mi zase porozprávala o tom, ako
rodičia sprevádzajú svoje deti,
a ako vizionári v okamihu prícho-

du Matky Božej padajú na kolená
a stíchnu. Ako po nejakom čase
ticha prehovoria a povedia, že
odišla. „Kto odišiel?“ spýtal som
sa. „Božia Matka odišla!“ Od Vickinej rodiny som sa pobral do kostola. Bol práve čas obeda a v kostole bolo málo ľudí. Stretol som
dvoch chlapcov. Spýtal som sa
ich, či tiež videli Pannu Máriu.
Nato jeden z nich prikývol a predstavil sa ako Ivan. Opýtal som sa,
či si ich môžem odfotiť. Súhlasili,
a tak mi na tento deň ostala pamiatka v podobe fotografie.
Medžugorie som vtedy navštívil
ešte raz. Bol večer. Na Vrchu zjavenia som opäť stretol veľké
množstvo modliacich sa ľudí. Odtiaľ som išiel do kostola. Všade
stáli autá, bolo ťažké nájsť prázdne miesto na parkovanie. V sakristii som sa pozdravil s pátrom
Jozom Zovkom, s ktorým som koncelebroval večernú omšu. Kostol
bol preplnený a po svätej omši sa
vizionári modlili ruženec.
Čo sa stalo potom, keď si sa
vrátil do Rakúska?
V poslednú augustovú nedeľu
v roku 1981 som v jednom z mojich chorvátskych filiálnych kostolov v Spitzzickene zorganizoval
spolu s diecéznym biskupom Eisenstadtu Stephanom Lászlóom
trojjazyčnú bohoslužbu v nemčine, maďarčine a v chorvátčine.
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Stephan László bol biskup, ktorý
plnil úlohu mediátora v konflikte
medzi mostarským biskupom
a františkánmi ešte predtým, ako
sa začali zjavenia v Medžugorí. Na
tejto mimoriadnej svätej omši sa
zišli veriaci z celého okolia. Pred
záverečným požehnaním som biskupovi i veriacim poďakoval za to,
že prišli. Po farských oznamoch
som im porozprával o tom, čo som
počas svojej dovolenky zažil
v Medžugorí. O tom, ako šesť mladých ľudí vidí a počuje každý deň

Pannu Máriu. O tom, ako zovšadiaľ prichádzajú veriaci i neveriaci, kresťania i moslimovia do
Medžugoria. Hovoril som o novom
prebudení viery. Všetci s úžasom
počúvali moje slová. Aj biskup bol
prekvapený. Nič mi však nevyčítal.
Z jeho pohľadu som však zachytil,
že by bol rád, keby som mu o tom
povedal už vopred. Veriaci z mojej
farnosti ma po omši zahltili otázkami. Skoro ako reportér som musel o všetkom podať správu.
O tom, čo som videl, zažil, a to nielen vtedy, ale zakaždým, keď som
sa vrátil z Medžugoria.
Čo sa stalo potom, keď prefekt Kongregácie pre náuku
viery a neskorší pápež Benedikt XVI. prednášal v Eisenstadte kňazom a teológom?
Bolo to na pedagogickej akadémii. Prefekt po prednáške odpovedal na otázky. Jeden chorvátsky
kňaz z Burgenlandu sa ho opýtal,
čo si myslí o Medžugorí. Celá sála
sa začala smiať! Niektorí sa ozvali
so slovami, že to nie je ich problém! Prefekt však odpovedal pokojne, že o udalostiach v Medžugorí počul, no nevie sa k nim vyjadriť, keďže mal v tom čase stále
málo informácií. Nato som sa po-

Fotograﬁa vizionára Ivana (vľavo), ktorú
urobil Petar Krstičevič v roku 1981
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stavil a povedal som, že Medžugorie poznám. Rozprával som o tom,
čo sa tam stalo. O deťoch, ktoré
sa modlia, padajú na kolená,
stíchnu a neskôr svedčia o tom,
že videli Pannu Máriu. Sú ľudia,
ktorí tam prídu a zažijú niečo mimoriadne. Nájdu sa však aj takí,
ktorí to popierajú. Preto som vyslovil návrh, aby západná cirkev
pomohla chorvátskej cirkvi, ktorá
trpí pod vplyvom komunizmu. Pre
biskupov nie je ľahké správne vidieť celú túto situáciu a správne rozlišovať. Ako som vyslovil tieto slová, všetci sa zamysleli a sála
sa utíšila.
Ako si spoznal pátra Slavka
Barbariča?
Krátko potom mi do Rakúska zavolal môj brat a informoval ma
o tom, že náš otec utrpel mozgovú

príhodu a zomiera. Jednu stranu
tela mal úplne ochrnutú a nemohol hovoriť. Ležal v nemocnici
v Mostare. Hneď som sa vydal za
ním. Spolu s matkou sme ho
navštívili v nemocnici. Lekári nám
hovorili, že už nezostáva veľa nádeje. Po ceste domov som mojej
matke ukázal Medžugorie, otcov
život sme odovzdali do rúk Panny
Márie. Moja mama sa modlila
v kostole, ja som išiel na faru. Tam
som stretol pátra Slavka. Rehoľné
sestry nám uvarili kávu a ja som
povedal, prečo som prišiel. Páter
Slavko a sestry ma ubezpečili, že
sa budú modliť a že zveria otcov
život Panne Márii. Upokojil som
sa, lebo som pre svojho otca urobil všetko, čo som mohol. Musel
som sa vrátiť späť do Rakúska.
Zdravotný stav môjho otca sa
v najbližších dňoch natoľko zhor-
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šil, že lekári zavolali všetkých príbuzných, aby sa s ním prišli rozlúčiť. Naraz sa mu akoby zázrakom
uľavilo, pomaly mohol opäť hovoriť a chodiť. Žil potom ešte veľa
rokov.
Pátra Slavka potom v Oberpullendorfe v južnom Burgenlande pozvali na prednášku
a modlitbový večer o Medžugorí!
V Oberpullendorfe sa zišlo štyridsať až päťdesiat takmer výlučne chorvátskych kňazov. Pretože
väčšina prítomných rozumela po
chorvátsky, prednáška sa konala
v chorvátčine. Páter nás informoval o aktuálnych udalostiach
v Medžugorí. To bola v roku 1982
jediná možnosť dozvedieť sa niečo aktuálne o Medžugorí.
Aké duchovné impulzy si si
pre svoj kňazský život z Medžugoria priniesol?
Môj postoj vo vzťahu k Medžugoriu bol taký, že som rozprával, čo
som videl a počul. Nikoho som
nechcel ovplyvňovať. Ľuďom som
hovoril, že tam musí ísť každý
sám, aby prežil svoju vlastnú skúsenosť. Aj ja som sa takýmto spôsobom presvedčil a pochopil som,
že sa tam deje niečo nadprirodzené. Táto istota mi bola darovaná
počas jedného zjavenia, pri ktorom som smel byť. Po tomto zážit-

ku som prehodnotil celý svoj kňazský život. Čo konám, keď slávim
svätú omšu? Ako odovzdávam
svoju vieru v bežnom živote, keď
som s neveriacimi? Ako sa rozprávam s ľuďmi, aby sa ich dotkla Božia milosť? Čo robím, aby som presvedčil ľudí, že je dobré veriť
v Boha? Zážitky z Medžugoria mi
konkrétne pomohli v mojom kňazskom živote. Dali mi istotu svedčiť
o tom, že Boh jestvuje. Môžeš dať
ľuďom len vtedy odpoveď, že
Boha poznáš, ak si Boha skutočne zakúsil.
Čo by si chcel odkázať pútnikom pred ich cestou do Medžugoria?
Nechoď tam, ak tam chceš vidieť Pannu Máriu! Nechoď tam,
aby si sa tam uzdravil! Nechoď
tam len preto, aby si zachránil
svoje manželstvo! V Medžugorí
otvor svoje oči, vyslov zo srdca
svoje modlitby a uvidíš, že čosi zažiješ. Čo zakúsiš, to ti nemôže dať
žiadny človek. Čosi zažiješ a pocítiš túžbu prísť sem znova. Choď
do Medžugoria, vylej svoju dušu,
vlož svoje trápenia do modlitieb
a uvidíš, zažiješ to na vlastnej
skúsenosti. Čo to bude, vie len
Boh. Bude to však veľmi osobné.
To je všetko, čo ti môžem povedať.
Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol P. Ignaz Domej

30 PÁTER HANS BUOB

Znamenie Božieho milosrdenstva
Mnohí poznajú a vážia si obľúbeného pallotína a exercičného kazateľa
pátra Hansa Buoba. Páter Buob
vstúpil do seminára vo vyššom
veku v Untermerzbachu a v roku
1961 bol vysvätený za kňaza. Od
roku 1990 vedie Exercičné centrum
sv. Ulricha v Hochaltingene. Veľkú
popularitu nadobudol predovšetkým prostredníctvom svojich relácií
na K-TV (nemecká katolícka televízna stanica – pozn. red.). Je autorom viacerých kníh a populárnym
moderátorom na EWTN, v Rádiu
Horeb a Rádiu Maria. V rozhovore
v novembri 2021 hovoril o Máriinom jedinečnom poslaní v Božom
pláne spásy. Keď sa Mária zjaví,
plní poverenie, ktoré jej dal Boh:
ako dobrá matka dobre sa starať
o svoje deti a pomáhať nám nájsť
Krista.
Milý páter Buob, vediete veľa
duchovných cvičení a snažíte sa
pomôcť ľuďom prehĺbiť ich cestu
viery. Mnohí ľudia sa nechávajú
viesť posolstvami z Medžugoria.
Ako vidíte túto mariánsku cestu?
Vidím ju tak, ako to vidí Cirkev. Totiž,
že Panna Mária má jedinečné povolanie v procese spásy, ktoré nemá nikto
iný. Na túto tému som napísal knižku
„Panna Mária v Božom pláne spásy“.
Matka Božia nás neustále vyzýva k modlitbe. Ako sa máme modliť? Ako sa správne modliť?
Duch Boží vedie každého osobitne.
To je veľmi individuálne. Na modlitbu

Rozhovor
s pátrom Hansom Buobom

neexistuje nijaký presný návod. Modliť sa znamená vystaviť sa Bohu, aby
mohol na mňa pôsobiť. Niektorí chápu modlitbu tak, akoby oni mali „zabaviť“ Boha. Najdôležitejšie je odovzdať sa Bohu, byť tu pre neho, nechať sa zaštepiť do viniča ako ratolesť. Najdôležitejšia je úplná oddanosť, hovorí svätá Terézia z Avily. Ak
sa bezpodmienečne a úplne odovzdáme Bohu, potom môže konať a vštepiť ma do seba, do svojho mystického
tela. Potom môže zmeniť mňa a skrze
mňa svet.
Čo pre vás znamená ruženec?
Je to kontemplácia celého Ježišovho
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života. Rozjímam o Kristovi v štyroch
ružencoch. Ruženec je Kristova modlitba. Zdravas’ Mária je úžasným vyjadrením toho, že Ježišov život je obklopený životom Márie. Ako skvelá
učiteľka nás vovádza do tajomstva
jednotlivých životných situácií Ježiša.
Od vtelenia až po povýšenie Panny
Márie na Kráľovnú nebies, kde bola
ustanovená vo svojom jedinečnom
sprostredkovaní spásy.
Ako sa modlíte ruženec?
Niekedy bezmyšlienkovite, niekedy
lepšie sústredený. Snažím sa byť s tajomstvom, ako najlepšie viem. Zdravas’ Mária, Božie slovo prúdi cezo
mňa, očisťuje, uzdravuje, otvára pre
tajomstvo, o ktorom uvažujem. Ale to
je často veľmi namáhavý boj, a to každý deň. Niekedy je to jednoduchšie
a som sústredený, niekedy je to ťažšie. Myslím si, že Duch Svätý sa za
mňa naďalej modlí, ak nechcem modlitbu vedome prerušiť. Modlitba neprestáva, aj keď som myšlienkami
mimo, pokiaľ sa nechcem prestať
modliť. Duch Boží v nás sa naďalej
modlí nevysloviteľnými vzdychmi.
Matka Božia nás miluje tak, ako
matka miluje svoje deti. Je táto
ponuka lásky Matky Božej dôvodom, prečo sa toľko ľudí cíti priťahovanými Medžugorím?
Povedal by som, že mariánske zjavenia – vrátane Medžugoria – nemajú
nič spoločné s osobitnou mariánskou
zbožnosťou, ale že ide o Máriino spasiteľné poslanie. Pán jej nás zveril

ako jej deti. Bola korunovaná v nebi.
Korunovanie Panny Márie znamená,
že jej materstvo sa rozšírilo na všetkých ľudí. Nielen na Ježiša, ale na
všetkých ľudí. To je teraz jej spasiteľným poslaním, že ako matka – byť
matkou znamená počať, porodiť a formovať život – je zodpovedná za život.
Preto ju nazývame sprostredkovateľkou všetkých milostí. Ona sprostredkuje každú milosť. Niet milosti, ktorá
by neprešla jej príhovorom. To sa myslí pod Máriiným sprostredkovaním,
pod jej jedinečným poslaním. Prostredníctvom nej sme prijali Krista,
ktorý je zosobnenou milosťou. Panna
Mária nám na svoj príhovor neustále
sprostredkúva Ježišovu vykupiteľskú
milosť. Preto sú mariánske zjavenia
práve jej poslaním. Stará sa o Cirkev,
Kristovu nevestu. Stará sa o to, aby
sme našli Krista. Nejde o jej vlastné
uctievanie, vždy ide o Krista.
Ako si vysvetľujete dlhotrvajúci
prúd milostí z Medžugoria?
Ako Božie milosrdenstvo!
Boli ste už v Medžugorí?
Áno, už v roku 1986 sme tam išli
dvoma autobusmi. Vtedy bolo všetko
ešte veľmi staré a jedinečné. Raz
som bol aj na stretnutí mládeže, keď
ma pozval páter Jozo Zovko. Potom
som bol opäť v Medžugorí s kamarátom z Rakúska.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hans-Christian Veit
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Boh zmenil môj život
od základu

Ako Boh môže úplne obrátiť Rozhovor
a premeniť život v nežnosti s pátrom Nikodemom Peschlom
a sile, možno krásnym spôsobom vidieť u pátra Nikodema Peschla. V súčasnosti je kňazom
a členom Komunity sv. Jána (Johannesbruder) a svojou citlivou povahou a hlboko duchovnými kázňami privádza mnohých ľudí bližšie k tajomstvu Boha a k Srdcu nebeského Otca. Ale stať sa kňazom nebolo jeho osobným životným plánom. Ako vyučený a vyštudovaný maliar sa mohol naplno realizovať v umení, no Boh mu
zmenil život od základu. V nasledujúcom rozhovore páter Nikodemus hovorí o svojom obrátení v Medžugorí a nežnej ruke Matky
Božej v jeho živote.
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Prosím ťa, stručne sa predstav
našim čitateľom!
Som páter Nikodemus a som členom Komunity sv. Jána. Žijem v malom kláštore v Marcheggu severový-

chodne od Viedne. V kláštore som už
22 rokov. Noviciát a štúdium som
absolvoval vo Francúzsku. V Rakúsku som deväť rokov a pred šiestimi rokmi som bol vysvätený za kňa-
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za. Pôsobím ako kaplán v Marcheggu a som vikárom kláštora.
Kedy si bol prvýkrát v Medžugorí? Čo bolo podnetom na túto púť
a čo si tam zažil?
Keď som mal 19 rokov, práve som
zložil prijímacie skúšky na umeleckú
akadémiu. Bol to veľký úspech, pretože som vždy chcel byť maliarom.
Moja stará mama, ktorá vtedy ešte
žila, mi navrhla, aby som sa poďakoval Bohu za dar, že smiem študovať
na umeleckej akadémii. Povedala,
že by bolo vhodné absolvovať púť
a hneď navrhla cieľ: Medžugorie. Vôbec nič mi to nehovorilo. Moja stará
mama organizovala túto púť a všetky prípravy zobrala do svojich rúk.
Išli sme autobusom koncom osemdesiatych rokov. Keď sme prišli,
moja stará mama bola veľmi aktívna, ale ja som bol pravý opak. Bol
som hanblivý a bojazlivý a najradšej
by som zostal v izbe.
V prvý deň púte sme sa zúčastnili
svätej omše a potom sme išli ako
skupina na vrch Križevac. Hneď ako
sme vyšli z kostola, skupina sa začala modliť ruženec! Poznal som to len
od starých žien a nedokázal som sa
k nim pridať. Ale išiel som s nimi
a prišli sme na úpätie Križevca.
Sprievodca sa vtedy predmodlieval
krížovú cestu a pri každom zastavení
mal krátke zamyslenie. Pri jednom
zastavení povedal, že na Západe je

nám Boh už ľahostajný a už sa
o neho nestaráme. Potom uviedol
jednoduché prirovnanie: Veľa ľudí
má psa. Chodia s ním niekoľkokrát
denne na prechádzku. Potom položil
otázku: Toľko času, úsilia a lásky venujeme zvieraťu, ale koľko času, úsilia a lásky dávame Bohu? To ma tak
zasiahlo! V tej chvíli sa ma dotkla
Božia milosť! Bolo to ako úder blesku
zvnútra. Uvedomil som si, že aj keď
som katolík, v skutočnosti mi na
Bohu nezáleží. Bol som v kláštornej
škole, bol som miništrantom, celá
moja rodina bola veriaca. Ale v skutočnosti som bol neveriaci. Boh bol
súčasťou mojej osoby, ale pre môj
osobný život neznamenal nič. V tej
chvíli som si uvedomil, že som nepochopil životnú pravdu a pravdu o mojej osobe. Jedným úderom som zbadal, že existuje úplne iná perspektíva, úplne iný pohľad na môj život,
ako je ten môj pohľad. To ma tak zasiahlo, že som si pomyslel: Toho milujúceho Boha síce nepoznám – poznám ho z detstva, zo svojho detského srdca – ale teraz zmením svoj život! Toto všetko sa stalo v prvý deň
púte!
Od tej chvíle som bol počas púte na
všetkých ružencoch a na všetkých
svätých omšiach veľmi pozorný, nábožný a odovzdaný. Stretol som sa aj
s vizionármi. To na mňa naozaj zapôsobilo, pretože to boli normálne, jednoduché deti a mladí ľudia. Ešte aj
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dnes si pamätám, čo povedali: že
hoci sa treba veľa modliť, Božia Matka chce, aby sme sa modlitby a Otče
náš aj správne modlili. Kľúčové slovo bolo „modlite sa srdcom“. Zistil
som, že sa mám modliť srdcom. Božie slovo, pôst a spoveď – o tom
všetkom sa hovorilo. Hovorilo sa,
že na spoveď treba ísť raz za mesiac
a ja som to hneď urobil. Horlivo
som sa pomodlil aj sedemkrát Otče
náš.
Čo sa dialo po tvojej
prvej púti do Medžugoria?
Mojím prvým rozhodnutím po púti bolo, že odteraz budem chodiť na svätú omšu každý deň. Vlastne som si to vôbec nevedel predstaviť, lebo som
bol mladý, originálny výtvarník, študent umenia
– a teraz som mal chodiť
každý deň vo farnosti na
svätú omšu. Ale bola to
milosť, že som pre seba objavil Eucharistiu. Tak som vo Viedni každý
deň chodil na svätú omšu.
Rodičia ma považovali za veľmi
zbožného, zrazu som bol v kostole
vždy v prvom rade, bol som horlivý,
veľa som sa modlil a tiež postil. Potom som spoznal medžugorskú
modlitbovú skupinu v dominikánskom kostole. Čoskoro sa hovorilo, že vstúpim do seminára
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a ja som sa pýtal sám seba, čo mám
robiť.
Išiel som teda za kňazom a porozprával som mu o tom, že som mal
v Medžugorí silný zážitok, teraz často
chodím do kostola a veľmi veľa myslím na dobrotivého Boha. Spýtal som
sa ho, či mám ísť do kláštora. Povedal: „Nie. Absolvoval si prijímacie pohovory na akadémii, tak vyštuduj
túto školu. Si len čerstvo zamilovaný
do Boha, ale to neznamená, že by si
mal vstúpiť do kláštora.“ Tento kňaz
– ktorý bol mojím učiteľom na gymnáziu – bol ohromený tým, že ja, ktorý som bol v škole rebel, mal som
teraz takéto nápady. Navrhol mi, aby
som si urobil mariánske zasvätenie
a spolu sme vykonali zasvätenie
k Panne Márii podľa sv. Ľudovíta
Grigniona z Montfortu. Toto zasvätenie bolo kľúčové pre moje narodenie
sa pre milosť. Myslím si, že existuje
milosť obrátenia, ktorú človek dostane v okamihu, a potom príde odpoveď, ktorá je ovocím milosti. Mal
som dojem, že toto zasvätenie sa
Márii s pomocou kňaza bolo mojou
odpoveďou na milostivý moment
v Medžugorí. Pretože ten moment
bol tým vážnym zlomom v mojom živote. Nebolo na mne nič zbožné
a bol som vo veku, keď človek môže
zakolísať.
Vnímam to ako veľkú milosť
a ochranu Matky Božej prostredníctvom zasvätenia, že som umeleckú
akadémiu vyštudoval bez ťažkostí.

Ako sa to stalo, že si dnes rehoľník a kňaz?
Roky plynuli a môj život viery, môj
život s Bohom, sa rozvíjal. Začal som
hľadať a stretol som študenta, ktorý
bol v modlitbovej skupine Ericha
Neidharta. Venoval sa mi a asi každé
dva mesiace sme spolu putovali do
Medžugoria. Veľkú noc, Nový rok
a podobne sme vždy strávili v Medžugorí. Neskôr do Medžugoria cestovali aj moji rodičia a ja som sa pravidelne modlil s medžugorskou modlitbovou skupinou v dominikánskom kostole vo Viedni.
Študoval som umenie – najprv vo
Viedni a potom vo Frankfurte. Umenie bolo pre mňa „všetkým“ a bolo
mi úplne jasné, že sa stanem maliarom. Mal som priateľku a uvažoval
som o svadbe.
Keď som bol asi tridsaťročný, išiel
som na mládežnícky festival do
Medžugoria. Denne sa konali prednášky a katechézy. Počas každej katechézy páter Slavko povedal niečo,
čo ma hlboko zasiahlo. Povedal mladým, aby sa modlili, postili, obrátili
sa a tak ďalej. Potom povedal, že teraz musí karhať tých, ktorí už nie sú
celkom mladí. Dnes je veľa kresťanov, ktorí si nehľadajú svoje povolanie, pretože sa za povolanie nemodlia a zostávajú nerozhodní. To sa ma
neskutočne dotklo, pretože som si
uvedomil, že toto som ja! Som katolík, ale nie do krajnosti. Bol to druhý
moment milosti – ako vtedy. Potom
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som videl členov Komunity Panny slovami! Aké tajomstvo nám Boh
Márie, Kráľovnej pokoja. Hlboko na dáva v Márii?
mňa zapôsobila ich striedmosť
Panna Mária je predovšetkým pría charizma. Pomyslel som si, ak je tomnosť, veľmi nežná prítomnosť.
toto ten pravý život, áno, potom ma Kristus je Boh. Mária je človek, v ktopriťahuje. Ale venoval som sa naplno rom je Boh. Cez toto mimoriadne
umeniu. Intenzívne
stvorenie, cez Pan„Prítomnosť
Matky
Božej
som umelecky pranu Máriu, vedie bráje nekonečne nežná
coval, bol som dobna k Bohu. Jej pría ohľaduplná. Jej ruky
rý a počas štúdia
tomnosť je nekonečsom mal veľkú podne jemná a veľmi
sú nežné, ale aj pevne
poru profesorov. Veohľaduplná. Existuje
držiace.“
del som, že o pár
výraz „Máriine ruky“.
rokov budem dobrým a nezávislým Tiež si myslím, že je to veľmi pekné.
umelcom. Ale lákal ma život rehoľní- Ruka je niečo, čo vyjadruje dušu. Ak
kov, ktorí rozjímajú o Bohu.
chce niekto spoznať človeka, pozrie
Stál som teda pred rozhodnutím. sa mu do očí a na ruky a vie, aký je to
Povedal som kňazovi, ako na mňa človek. Maliar maľuje vždy len oči
zapôsobilo, keď som videl ľudí, ktorí a ruku. Máriina ruka je nežná, ale aj
hľadia len na Boha. Kňaz povedal: pevne držiaca.
„Myslíš kontemplatívny život.“ Povedal som: „Áno, možno je to tak.“ Tak
Mária je matka, ale aj učiteľka a vysom si konečne našiel cestu do Ko- chovávateľka. Pre nás je dôležité, že
munity sv. Jána.
Mária má nekonečnú dôveru k Bohu.
Ona je jediná, ktorá skutočne žije priUmenie a kontemplácia sú si v nie- mát Boha a primát Otca. Je to Theočom podobné. Táto téma by sa dala tokos (Bohorodička), to znamená, že
ďalej skúmať. Ale za to, že som sa nám ukazuje Syna. Ale predovšetneskôr stal diakonom a kňazom, na- kým je malým dieťaťom Otca. Pekne
ozaj vďačím Márii a čistej milosti! sa nám na to pozerá: Mária je OtcoStále ma udivuje, že som kňaz. Mal va malá dcérka. Otec si ju vyvolil, Imsom stáť pred stojanom so štetcom maculatu (Nepoškvrnenú). A Mária
v ruke, a teraz stojím pri oltári a pre- je nevesta Ducha. Je poslušná Dumieňam chlieb a víno. Boh môže úpl- chu Svätému. Tomu, ktorý vždy vyzýne premeniť a vykúpiť život!
va srdce, aby k nemu pristúpilo.
Si maliar. Na záver nám, prosím, namaľuj obraz Matky Božej

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedla Katharina Ebnerová, MA
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Rozhovor
so Zlatou Dragičevičovou

Matka Božia
si vyvolila môjho syna
Zlata Dragičevičová je matkou vizionára Ivana Dragičeviča
a opravdivou svedkyňou udalostí tejto doby v Medžugorí. Priamo zažila prvé dni zjavení a pozorovala mnohé zmeny na svojom synovi Ivanovi, keď bol vyvolený Matkou Božou za vizionára. Dodnes žije so svojím mužom Stankom v Bijakovičiach. Je
pre ňu veľkou milosťou, že sa práve v jej rodine udialo niečo
také veľkolepé. Snažila sa s manželom po celé tie roky držať
v úzadí. O to viac nás teší, že bola ochotná pár slov venovať
našim čitateľom.
Spomínate si na prvé dni zjavení? Ako sa to všetko začalo?
Bol práve sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa, deti išli hrať futbal. Boli štyria. Ivan dlho nechodil
domov a keď prišiel, povedal mi:
„Mama, zjavila sa nám Matka Božia.“ Opýtala som sa: „Aká Matka
Božia sa zjavila?“ Odpovedal: „Áno,

zjavila sa. Však to.“ Ľudia v dedine
sa začali zhromažďovať. Hovorili, že
by neboli tak rýchlo uverili, ale preto, že sa zjavila Ivanovi, uverili, lebo
bol dosť plachý. Bol v ústraní a nechodil často von. Povedali, že keď
sa Ivanovi zjavila Matka Božia, tak
mu veria a pri tom aj ostalo. Ivanov
prastarý otec sa veľa modlil.
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Ľudia sa zhromaždili na Vrchu, ale
Ivan neprišiel. Hľadali sme ho, všetko som prehľadala, ale nemohli
sme ho nikde nájsť. Išla som smerom k cisternám, kde sme mali vodu
a tam som ho našla. Povedal mi:
„Mama, zjavila sa nám Panna Mária.“ Povedala som mu: „Prečo sa
schovávaš? Nemusíš ísť na Vrch,
keď sa ti zjavila Panna Mária. Môžeš ostať aj tu. Musím ťa všade hľadať, keď to netreba? Zľakla som sa,
lebo som nevedela, kde si.“

ko bolo v poriadku. Bol na vojenskej
službe v Slovinsku, tam ho všetci
dobre prijali. Potom išiel do seminára do Visokeho a neskôr do Dubrovníka.

Vy ste to ako jeho matka prijali, mali ste strach, alebo ste
mali pochybnosti?
Nepochybovala som, ale mne nikto nepovedal, ani moji rodičia, že sa
môže zjavovať Matka Božia, že sa
zjavila na určitých miestach a že je
tak veľa posvätných miest, kde sa
zjavila Matka Božia.

Ako ste vy vnímali príchod pútnikov, keď sa všetko začalo postupne meniť?
Ja som nechodila často medzi pútnikov. Keď ma zbadali, obyčajne sa
ma niečo opýtali. Ja som hovorila:
Kto vidí, ten má hovoriť, a kto nevidí,
ten nemá čo hovoriť. Lebo je aj veľa
falošných správ. Ten, kto verí, má
veriť, a kto neverí, ten nemá čo hovoriť.

Mali ste hneď nato problémy
s políciou?
Áno, museli sme ísť s deťmi do Čitluku a tam nám povedali, že deti sú
zrejme pod vplyvom drog. Boli tam
vyšetrené a z toho bolo vidno, že je
všetko v poriadku.
Koľko rokov mal vtedy Ivan?
Chodil vtedy do druhej triedy na
druhom stupni v Čitluku (poznámka: vtedy mal 16 rokov).
Báli ste sa o Ivana?
Nie, neskôr slúžil v armáde a všet-

Ako vplývali na vás posolstvá
Matky Božej, ako ste ich prijali?
Dobre. On zakaždým hovoril: „Musíme sa len modliť.“ Aj teraz hovorí,
keď mi zavolá: „Mama, je dôležité
sa modliť a modliť, pomodlite sa
a všetko sa obráti na dobré.“

Aké to bolo pre vás, keď sa
Ivan rozhodol, že odíde žiť na
pol roka do Ameriky?
Bolo to pre mňa veľmi ťažké. Spomínam si, ako sme ho vyprevádzali,
keď niesol kufre. Bolo to pre mňa
veľmi ťažké, keď sa vybral na cestu.
Ako si spomínate na pátra
Slavka Barbariča?
Veľmi dobre si naňho spomínam.
Zo všetkých kňazov bol najčastejšie
na Vrchu páter Slavko. Išiel tam kaž-
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dé ráno, väčšinou sa tu zastavil. Bol
dobrý, bol často s vizionármi a pomáhal im. Bol to veľmi dobrý kňaz.
Aj páter Oreč bol dobrý. Bol to starší,
úprimný kňaz.
Čo je pre vás najkrajšou udalosťou v súvislosti so zjaveniami? Na čo si spomínate?
Ešte aj teraz chodím k Modrému
krížu. Zoberiem si palicu a idem až
k Modrému krížu. Matka Božia je tu
prítomná, veríme v Pannu Máriu, veríme, že existuje Boh a Matka Božia.
Modlíme sa a mlčíme v očakávaní
toho, čoho sa nám dostane od
Boha. Tak aj teraz, počas tejto situácie s koronavírusom. Neverím, že to
prichádza od Boha.
Ubehlo už 40 rokov odvtedy, čo sa
všetko začalo v Medžugorí. Ivan
opäť príde, ak bude môcť. Aj pre
neho je to ťažké, že nemôže prísť do
Medžugoria. Na výročie tu bol krátko, mal v pláne onedlho znovu prísť,
ale nebolo to možné. Hovorila som:
„Kde si? Matka Božia je tu stále,
a ty si tam s tvojou rodinou.“ Som
spokojná, keď je pri svojej žene
a svojich deťoch. Má štyri deti. Dievčatá sú už veľké, jedna dcéra už
pracuje, druhá bude tento rok končiť školu. Tí ostatní dvaja sú ešte
v škole. Jeho mladší syn tu bol
v Medžugorí na prvom svätom prijímaní. Ivan ich sem všetkých zobral.
Ako sa to začalo s Modrým krížom?

Matka Božia sa zjavila na Vrchu
zjavenia a neskôr viackrát aj pod Vrchom, kde sa stretávala Ivanova
modlitbová skupina. On má tu jednu
modlitbovú skupinu a jednu má aj
v Amerike. Keď príde sem, chodieva
sa modliť k Modrému krížu. Modrý
kríž postavil on a jeho modlitbová
skupina.
Aký ste mali život vtedy, keď
sa zjavila Matka Božia?
Život nebol jednoduchý, veľa sa
pracovalo. Zasadili sme 23 000
rastlín tabaku, naše deti boli vtedy
ešte malé. Žili sme z tabaku, ale
pestovali sme aj zemiaky a mali
sme vinohrad. Mali sme pre nás dostatok hrozna, ale tabak sme pestovali vo väčšom množstve. Mali sme
niekoľko traktorov a koní, s ktorými
sme orali. Ľudia ťažko pracovali, nemali sme dostatok vody, ale stačilo
to na prežitie. Kto mal cisternu na
vodu, vystačilo to na zber úrody.
Keď boli cisterny prázdne, priniesli
sme vodu z rieky Neretvy, aby sme
naplnili cisterny. Teraz je to úplne
inak. Ľudia si zvykli na peniaze,
majú veľa áut. Na začiatku sa veľa
modlilo, viac ako dnes a bolo viac
úcty ako dnes. V tejto oblasti sa
v minulosti viac modlilo a bolo viac
utrpenia. Preto som povedala, že sa
Ivanov prastarý otec veľa modlil.
Preto sa hovorilo, keď sa zjavila
Matka Božia, že to vymodlil Ivanov
prastarý otec.
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Vtedy boli ľudia viac v spojení
s kňazmi?
Áno, ľud bol veľmi na nich napojený a veril kňazom. Vtedy bol už dokončený nový farský kostol. Zo začiatku sme nesmeli ísť na Vrch zjavenia, bol strážený komunistami,
nedovolili nám ísť hore.
Boli ste na druhý deň zjavení
na Vrchu? Aké to bolo?
Deti išli hore, viedla ich Matka Božia. Ostali stáť na malej kamennej
plošine. Išli sme za nimi a našli sme
ich tam. Tam sa im zjavila Matka
Božia. Ja som verila v Pannu Máriu.
Na tento druhý deň sa zhromaždila
skoro celá dedina, všetci vyšli zo
svojich domov a išli na Vrch. Ivan
mal trochu strach, keď prišiel domov.
Utešovali ste ho?
On by ma mal utešovať, on uvidel
Matku Božiu.
Koľko máte ešte detí okrem
Ivana?
Mám ešte dvoch synov, ktorí žijú
tu, vo svojich domoch.
Tu ľudia prežili ťažké časy. Je
to tak aj dnes?
Mám 82 rokov. Boh to zariadi, aby
sa všetko obrátilo na dobré. Bolo
nás sedem sestier a jeden brat, išli
sme ku Srijemským jazerám, aby
sme prežili. Bolo nás veľa detí, neskôr sme prišli sem. Môj otec a môj

brat boli stavbárski majstri, my sestry sme s nimi spoločne pracovali.
Miešali sme betón a stavali domy.
Vtedy neboli žiadne stroje, materiál
na stavbu domov sa miešal ručne.
My sme miešali betón a oni stavali.
Dnešná situácia nie je dobrá pre
mládež. Môžu ukončiť školu, vyučiť
sa, ale keď nemajú prácu, nie je to
dobré. Dokonca aj tí, ktorí majú prácu, budú bez práce. Prežila som dve
vojny. Cez vojnu v určitom ohľade to
bolo ľahšie ako dnes v čase korony,
lebo sme sa mohli aspoň pohybovať. Ale teraz nemáme dokonca ani
vychádzať z domu. Ale byť stále len
doma je horšie ako ísť von. Načo sa
máme prechádzať, keď sa s nikým
nemôžeme stretnúť? Mám tu sestru, a nemôžem sa s ňou stretnúť.
Zmenili zjavenia Ivana?
Áno, veľmi ho zmenili. Bol vždy
tichý, ale od začiatku zjavení sa
zmenil. Rozprával tu na schodoch,
neskôr odcestoval so skupinou do
Ríma, tam sa spoznal so svojou ženou a od toho okamihu chcel odísť
do Ameriky. To aj urobil. Oženil sa
tam a teraz tam žije. Niekoľkokrát
do roka príde do Medžugoria, v lete
tu ostáva o niečo dlhšie.
Ďakujem vám, že ste si našli
pre nás čas.

Rozhovor pre Modlitbovú akciu
viedol Hrvoje Bulat.
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Nezabudnuteľné slová pátra Slavka Barbariča
Matka Božia vo svojom pravidelnom mesačnom posolstve deň po smrti pátra Slavka povedala: „Brat Slavko sa narodil pre nebo a prihovára sa za vás.“ Páter Slavko zanechal trvalú
stopu na duchovnej formácii v Medžugorí a pre jeho príkladný život ho mnohí považujú za
svätca. Preto vás chceme informovať o iniciatíve za blahorečenie pátra Slavka, ktoré organizuje medžugorské centrum v Nemecku. Pripojiť sa k iniciatíve a získať bližšie informácie
môžete na internetovej stránke www.slavkobarbaric.de
Pripomeňme si niektoré jeho slová:

„Cieľ pôstu a modlitby nespočíva v samotnom pôste a modlitbe. My sa nemodlíme, aby sme premrhali čas, a nepostíme sa, aby sme hladovali. Pôst a modlitba sú naše prostriedky, aby sme sa stretli
s Bohom, počuli ho, aby sme dokázali
jeho slovo prijať za svoje.“

„Hlavné posolstvo spočíva v prítomnosti
Matky Božej. Zjavuje sa tu osobitným,
úžasným spôsobom a tým priťahuje veľa
ľudí z celého sveta. K jej prítomnosti sa
vzťahujú ďalšie slová, ďalšie posolstvá
s osobitnou silou.“

„Matka Božia sa zjavila, aby nás nabádala k modlitbe, k zmiereniu, k pokoju. Aby
nás priviedla k obráteniu, k pôstu a mesačnej spovedi. Toto chce Matka Božia.
A keď sme už s tým začali a pokračujeme v tom, tak je to už uznanie zjavení –
uznanie Božím ľudom.“

„Keď po svätej omši ihneď odchádzame,
potom Ježiš vôbec nemá čas na to, aby
uzdravil našu dušu. Teda zostaňte! Modlite sa! Ďakujte! Neustále sa modlite za
uzdravenie a za to, aby sa silou vašej
modlitby uzdravili aj iní ľudia. Tak sa svätá omša stane živou skúsenosťou Boha.“

„Matka Božia stojí pred každou rodinou,
pred každým kostolom, pred svetom
a chce nás viesť k Ježišovi. Avšak nikoho
k tomu nenúti, ona pozýva.“

„V Medžugorí sa tankuje, aby doma
mohlo auto jazdiť.“

P. Miljenko Šteko slávil spomienkovú svätú omšu za P. Slavka na 21. výročie smrti
24. novembra 2021 v Medžugorí
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„Na začiatku adventu povedala Matka
Božia: ,Ešte nerozumiete láske. Som
vaša Matka a prišla som, aby som vás
naučila milovať.‘ Hovorím vám: toto by
sa nás malo väčšmi dotknúť ako nejaká
správa o katastrofe. Najväčšia katastrofa je nemilovať, nedokázať milovať. To je
oveľa horšie ako akákoľvek materiálna
katastrofa.“
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POSOLSTVÁ
Z 25. V MESIACI
ODKAZOVÁ SLUŽBA: 033 – 5583 199

25. novembra 2021 – „Drahé deti! Som s vami v tomto milosrdnom
čase a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky
v tomto svete, kde Boh vás, milé deti, mojím prostredníctvom pozýva, aby
ste boli modlitbou a láskou a prejavom raja tu na zemi. Nech sú vaše
srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste mali, milé deti, úplnú
dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma ON, Najvyšší, posiela
medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a aby ste sa vy stali tvorcami
pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

25. decembra 2021 – „Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna
Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Milé deti, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, lebo plodmi modlitby sú
radosť a viera, bez ktorých nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám
dávame, prineste do svojich rodín a obohatíte všetkých tých, ktorých
stretnete, aby pocítili milosť, ktorú vy prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. januára 2022 – „Drahé deti! Dnes vám pozývam, aby ste sa vrátili
k osobnej modlitbe. Milé deti, nezabudnite, že satan je silný a chce pritiahnuť k sebe čo najviac duší. Preto buďte bdelí v modlitbe a rozhodnutí
pre dobro. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

114411

SKE
ÁNS
ÁN
MA ÁNSKE
MARIÁNSKE
21
20
S
RUM QuartZ0al41567
CENTRUM
CEN
2. 18
ORIE
UGO
UGORIE
MEDŽUGORIE
ME
SP

2
42
142

MARIÁ
CENTRUNSKE
MEDŽU M
GORIE
3. štvrťrok 2021
NEPREDAJNÉ
ISSN 1338-4155

KE
NS
RIÁ M IE
MA NTRU GOR
CE DŽU
ME

1 43

4. štvr
ťrok 202
1
NEPRED
AJNÉ
ISSN 133
8-4155

w
www.marianskecentrum.sk
marianskecentrum@gmail.com
m
„Boh mi
21
20
ok
vrťr
NÉ
DAJ -4155
ED
RE
PR
38
3
EP
NE
N 13
SN
S
SS
IS

2. št

dovolil
, aby som
zostala tak dlho
s vami...!
“

www.medjugorje.sk
medjugorje@medjugorje.sk

O
Objednajte
si u nás časopis MEDJUGORJE aj pre svojich priateľov. Pomôžte
ššíriť posolstvá Matky Božej, ktoré priniesli toľké požehnania mnohým ľuďom.

Ruženec
Modlitba posvätného ruženca je modlitbou, ktorú veľmi často odporúča Matka
Božia. Vydali sme niekoľko knižiek, v ktorých ponúkame zamyslenia k jednotlivým
tajomstvám ruženca. Okrem týchto textov
vám ponúkame aj samotný posvätený drevený ruženec s nápisom MEDJUGORJE.
Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 1,10
eura.

Drahí priatelia Medžugoria! Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na krytie výrobných
nákladov, ktoré predstavujú približne 1,2 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 1,25 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
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