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MEDJUGORJE –

POZVANIE

Nemám čas, nemám peniaze, je to ďaleko
Africký biskup Silas Njiru trafil klinec po hlavičke. Pri svojej návšteve Medžugoria v máji tohto roku sa nehanbil priznať tri príčiny, prečo doteraz nenavštívil Medžugorie. Ak by sme sa spýtali našich priateľov, príbuzných, určite by sme dostali podobnú odpoveď. Nejdem do
Medžugoria, lebo nemám čas, nemám peniaze a je to ďaleko.
Matka Božia nás vyzýva, aby sme sa zjednotili s Ježišom v modlitbe.
Hovorí: „Otvorte mu svoje srdce a darujte mu všetko, čo je v ňom: radosti smútok i choroby. Modlite sa a nech každý okamih patrí Ježišovi.“ To sú slová Matky Božej z marcového posolstva. Celkom sa otvoriť
Božej láske, zjednotiť sa s ním. Katolícka cirkev má na to odborný termín „unio mystica“. Je to snaha po vnútornom zjednotení a prežívaní
Božej lásky. V tomto stave je ľudské srdce úplne otvorené Bohu, ktorý
môže naplniť naše vnútro a obnoviť ho. Potom každá maličkosť, radosti, smútok i trápenia dostávajú nový, hlbší rozmer.
Aká jednoduchá a jasná je cesta ku svätosti, ktorú nám ukazuje
Matka Božia. Stačí sa spoľahnúť na Božiu prozreteľnosť. Ako je
dôležitý spánok pre regeneráciu a obnovenie síl nášho tela, tak modlitba je skutočným prameňom sily a radosti pre našu dušu. Ako nemože prežiť človek bez spánku, tak ani naša duša nemôže vyžarovať
pokoj a radosť bez skutočnej modlitby.
Čas dovoleniek nestačí využívať len na regeneráciu tela. Využime
pozvanie Matky Božej a načerpajme aj sily pre duchovný život. Kto
môže, nech zájde aj do Medžugoria. Do konca októbra nie je na cestu
do Bosny a Hercegoviny potrebné vstupné vízum. Využime to. Mons.
Njiru mal úprimnú vôľu a navštívil Medžugorie. Matka Božia sa postarala, aby sa našiel čas i peniaze na cestu. Podarí sa to aj nám, ak
prekonáme tri výhovorky: nemám čas, nemám peniaze a je to ďaleko.
V modlitbe s Vami spojení
Vaši priatelia
z Mariánskeho centra Medžugorie
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Rozhovor
s biskupom Dr. Franjom Komaricom 23. februára 2002 v Banjej Luke

MEDÎUGORIE

JE JAV OD ZAâIATKU

Modlitbová akcia nav‰tívila v Banjej
Luke 23. 2. 2002 biskupa Dr. Franja
Komaricu, predsedu MedÏugorskej
komisie. UverejÀujeme rozhovor, ktor˘ sme s ním mali pri tejto príleÏitosti.
Excelencia, mohli by ste nám
povedaÈ nieão o cirkevnej a politickej situácii vo va‰ej diecéze,
ako sa vyvinula po vojne?
Táto ne‰Èastná vojna je pokraãovaním prvej a druhej svetovej vojny
v na‰om regióne a zasiahla najmä ka4

tolíkov Bosny a Hercegoviny. Tu sa
vykonávala systematická etnická ãistka. E‰te smutnej‰ie je, Ïe sa situácia
od Daytonskej mierovej zmluvy o niã
nezlep‰ila. Keby boli kresÈania v Európe hlasnej‰í a biskupi, kÀazi a politici dôslednej‰í – pravdaÏe nevynímam ani novinárov – tak by v tomto
priestore juhov˘chodnej Európy neboli tak surovo po‰liapali dôstojnosÈ
ãloveka a jeho základné obãianske
práva: napríklad právo na bezpeãnosÈ, na majetok, na vlasÈ, na prácu
a zárobok, na sociálne a zdravotné
zabezpeãenie, na vlastnú v˘chovu
detí a slobodu vierovyznania.
âlovek má – najmä v kresÈanskom
ponímaní – najvy‰‰iu hodnotu, lebo
my kresÈania veríme v Boha, ktor˘ sa
postavil úplne na stranu ãloveka
a úplne sa s ãlovekom stotoÏnil. Preto nás to e‰te väã‰mi zaväzuje, aby
sme sa zasadzovali predov‰etk˘m za
obranu BoÏieho zákona a BoÏej dôstojnosti, a t˘m aj dôstojnosti a práv
ãloveka.
Do akej miery vás ako ãloveka,
potom ako katolíka a biskupa, trápi skutoãnosÈ, Ïe ºudia a svetská
politika môÏu tak málo vykonaÈ
práve v oblasti, ktorú ste opísali?
Neviem, ão mám povedaÈ, ale za
posledn˘ch 10 rokov ma tieto udalosti veºmi skºuãovali a trápili. Ne-
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mám voºného dÀa, aby som mohol
byÈ trochu sám so sebou a premyslieÈ si, ão zapríãinilo takú hlbokú
generaãnú krízu. PretoÏe som na to
stále hºadal odpoveì, osobne sa stotoÏÀujem s my‰lienkou istého v˘znamného spisovateºa, ktor˘ povedal: hranica medzi dobrom a zlom
neprechádza medzi národom a národom, medzi ‰tátom a ‰tátom, medzi
regiónom a regiónom, ale prechádza
medzi ºudsk˘mi srdcami. Práve túto
my‰lienku som si v tejto vojne a po
vojnov˘ch udalostiach veºmi uvedomoval.
ZaÏil som ºudí, ktorí uÏ nie sú t˘mi,
ãím boli, a nespoãetne ráz som poãul
tak˘ch, ão hovorili: Poznám t˘chto
ºudí. Sú to moji priatelia, s ktor˘mi
som 20 alebo 30 rokov pracoval.
A cez noc sa zmenili a stali sa z nich
zloãinci. Na druhej strane som zasa
zaÏil tak˘ch, ão boli bezv˘znamní,
celkom neznámi, a tí sa svojou duchovnou silou cez noc stali obrami,
ochotn˘mi poloÏiÈ Ïivot nielen za
priateºa, ale aj za nepriateºa. Som
bezprostredn˘m svedkom hrozného
nivoãenia skrze zlého ducha. Neviete
si predstaviÈ, ak˘ hrozn˘ je satan,
ako je schopn˘ vystupovaÈ v rôznych
podobách a tak pôsobiÈ. No môÏem
aj povedaÈ, Ïe som bol takisto bezprostredn˘m svedkom veºkolepého
pôsobenia BoÏieho Ducha, Ducha
Kristovho v srdciach a du‰iach,
v správaní ºudí, ãasto t˘ch obyãajn˘ch, a pravda aj t˘ch, ktorí sa otvorene hlásili ako kresÈania, tak ako to
robili na‰i kÀazi.
Iba v mojej diecéze bolo zavraÏden˘ch ‰esÈ kÀazov len preto, lebo dá-

vali ºuìom najesÈ, a preto, Ïe sa zastávali t˘chto ºudí a ich Ïivotov; lebo
ºudí o‰etrovali, dávali im chlieb
a mlieko a povzbudzovali ich, aby nestrácali nádej, lebo im ukazovali, ako
majú bojovaÈ proti zlému, bez toho,
Ïeby niekomu ublíÏili, a aby nedovolili
diablovi, aby sa ich zmocnil, Ïeby zaãali nenávidieÈ. T˘chto ºudí pozabíjali. Robili dobre nielen katolíkom, ale
aj ostatn˘m, a preto ich vyhlásili za
nepriateºov. Také ãosi znamená smrÈ
dobra, smrÈ pokoja, smrÈ lásky, smrÈ
v‰etkého kon‰truktívneho. Boli zavraÏdení. Nie sú prví ani poslední,
ktor˘m sa to stalo.
Pri tom nám urãite nemôÏe pomôcÈ politika, ani nijaká svetská
moc. Jedinou nádejou je viera
v Boha. Matka BoÏia nám ponúka
ruÏenec, lebo len ním sa môÏeme
ubrániÈ proti mocnostiam zla...
UÏ som povedal, Ïe ão sa dialo
s nami, je odmietanie Boha v ‰irok˘ch oblastiach ºudského Ïivota
a ãinnosti. Netreba sa ãudovaÈ, keì
jeden vojak mi na moju námietku,
preão sa ºudia zabíjajú alebo vyháÀajú zo svojich domovov, vzru‰ene
a zlostne odpovedal: „Vy to máte ºahké, pán biskup, vy ste veriaci ãlovek.
Ale ja, ão si mám so sebou poãaÈ?
Som du‰evn˘ invalid. Skonãil som
‰túdium a potom som vyuãoval 14
rokov na policajnej ‰kole. Mám pred
sebou nieão vy‰e polovice Ïivota,
druhá polovica mi ch˘ba. Som
du‰evn˘ mrzák. Môj otec bol partizán
a komunista a vychoval ma ateisticky. Nemám poÀatia, kto je Boh, ão je
viera, kto je Matka BoÏia, ão je ruÏe5
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nec a modlitba. Moje dieÈa, ktoré teraz chodí na náboÏenstvo, sa ma p˘ta, kto je Panna Mária a JeÏi‰, ale ja
nemám poÀatia. Hanbím sa pred svojím vlastn˘m deckom.“ âo mám takému ãloveku povedaÈ? Potom som
prem˘‰ºal a napadla mi my‰lienka: Aj
ja by som mohol byÈ v jeho situácii!
On je skutoãne du‰evn˘ mrzák a to,
ão tu robí, ão tu okolo seba niãí, to je
iba ovocie toho rumoviska, ktoré je
v Àom. Jednoducho sa stal strojom,
ktor˘ zabíja v‰etko okolo seba. To je
jedna stránka príbehu.
Druhá stránka príbehu: pozrite sa
na tento príklad! Istá stará Ïena mi tu
v dome rozprávala, ako traja vojaci
muãili ju a jej muÏa v ich dome. Rozpálen˘m noÏom odrezávali tomu
muÏovi koÏu a jej strãili hlaveÀ pu‰ky
do hrdla. Tak jej zranili hlasivky
a hrdlo. Pri‰la k nám do nemocnice,
aby si dala zranenia o‰etriÈ. Zadivil
som sa, keì mi tá stará Ïena ‰epkala
do ucha: „Pán biskup, netrápte sa, to
v‰etko prejde. Najhor‰ie bolo, keì
jeden z vojakov strhol zo steny ruÏenec a obrázok Matky BoÏej, ktor˘ ste
nám dali v kostole, a hodil ich do
ohÀa a pritom povedal: Tak, stará,
tam je tvoj JeÏi‰ a tvoja Panna Mária,
teraz sa modli, ak má‰ niekoho, ku
komu sa môÏe‰ modliÈ!“ Keì opustili
dom, jeden sa vrátil a povedal: „Stará, neopováÏ sa ma prekliaÈ, lebo prídem a zabijem Èa!“ A ja som mu odpovedala: „Syn môj, ty si uÏ prekliaty.
Ja Èa neprekºajem, ale sa budem za
teba modliÈ k Bohu, aby si sa obrátil.“ P˘tam sa sám seba: odkiaº mala
táto Ïena tú duchovnú silu po toºkom
zlom zaobchádzaní a muãení?
6

Povedal by som toto: vidíme, ão sa
deje, keì ãlovek odmietne Boha
a pokladá sa sám za boha. To je hlboká a veºmi váÏna kríza na‰ej
súãasnej generácie. My dnes nemôÏeme inak ako sa p˘taÈ: Kam ide
Európa a ão môÏe ponúknuÈ in˘m
kontinentom, keì je sama vnútorne
v rozklade? Je veºa oblastí, o ktor˘ch
sa dá povedaÈ, Ïe Európa potrebuje
novú evanjelizáciu: u biskupov, kÀazov, rehoºníkov, rehoºníãok, rodiãov,
mládeÏe, intelektuálov a u robotníkov.
SpomeÀme si na rok 1981, keì
sa v MedÏugorí zjavila Matka BoÏia. Boli ste vtedy v biskupskej komisii. âo si o tom myslíte?
Povedal by som, Ïe MedÏugorie je
jav od zaãiatku. V prv˘ch dÀoch
a t˘ÏdÀoch boli v‰elijaké reakcie na
medÏugorské udalosti ako zo strany
Cirkvi, tak zo strany ‰tátu. Tento jav,
ako vieme, existuje dodnes. Objavil
sa v Cirkvi a isteÏe nemôÏe obchádzaÈ oficiálne stanoviská t˘ch, ktorí
zastávajú v Cirkvi isté úrady. Ja som
bol, ako ste spomenuli, v komisii, ale
musíte chápaÈ, Ïe som úradne zaviazan˘ mlãanlivosÈou a nemôÏem viac
povedaÈ neÏ to, ão kon‰tatovala komisia.
Ako preÏívate a ako si vysvetºujete zjavenie Matky BoÏej? Ako
ste preÏívali v‰etko to, o ãom ste
nám rozprávali?
Dnes zo spätného pohºadu iste si
môÏeme niektoré veci inak vysvetºovaÈ neÏ vtedy. NemoÏno ignorovaÈ
uÏ len samotnú skutoãnosÈ, Ïe do
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Socha pátra Slavka Barbariãa v Majãinom sele v MedÏugorí
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MedÏugoria prichádzali ºudia zblízka
i zìaleka. Takisto treba zdôrazniÈ, Ïe
ani oficiálna Cirkev, ani Rím, ani komisia, ktorá má posledné slovo, nezaujali rozhodné stanovisko na spôsob „takto to musí byÈ, a nie ináã“,
ale Ïe sa správali tak, ako sa aj doteraz správajú, a to má tieÏ svoj
dôvod. Mnohí, pravda, nevedia pochopiÈ tento postoj Ríma a ãudujú sa,
preão to Rím neuzná
alebo nepovie: „V MedÏugorí nie je niã“,
nezakáÏe to, s t˘m,
Ïe tam ºudia uÏ nemajú chodiÈ. Rím
nehovorí ani jedno, ani druhé a to
znamená, Ïe budúcnosÈ ukáÏe, ako
sa jav MedÏugorie
bude vyvíjaÈ ìalej,
sám osebe i v rámci
Cirkvi. Potom ostane
e‰te vÏdy to, ão biskup
Îaniã povedal na poãiatku, keì bránil deti proti
útokom vtedaj‰ích mocipánov,
keì citoval Gamaliela:
„Ak je tento zámer alebo toto dielo
od ºudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcÈ rozvrátiÈ.“
Preto sme v‰etci vyzvaní, aby sme
BoÏí obraz stále lep‰ie spoznávali
a aby sme v sebe tento BoÏí obraz,
ktor˘ by Boh chcel maÈ stále ãistej‰í
a zrozumiteºnej‰í, aj naìalej chránili.
Preto v˘zva k obráteniu a pokániu je
trvalou v˘zvou pre kaÏdého kresÈana
na cel˘ Ïivot. Treba v‰ak spomenúÈ
aj to, Ïe práve k tomu nás vyz˘va
8

Svät˘ Otec. Aj v najnov‰ej encyklike
k zaãiatku tretieho tisícroãia predstavil priam nádhern˘ projekt a program.
Bez úsilia o osobnú svätosÈ, poãnúc
biskupmi, cez kÀazov aÏ po jednoduch˘ BoÏí ºud, nesplní Cirkev svoju
úlohu jednoty, ktorú má z poverenia
svojho Zakladateºa, totiÏ byÈ
svetlom sveta a soºou zeme.
V MedÏugorí boli uÏ
stovky biskupov. Pri‰li, aby sa sami o t˘ch
udalostiach presvedãili. Aká bola va‰a
osobná skúsenosÈ
pri priamom stretnutí s MedÏugorím?
Pri‰iel som do MedÏugoria v oficiálnej
funkcii. Necestoval
som ani inkognito, ani
celkom súkromne. Keby som bol pri‰iel súkromne, mohol by som
vám rozprávaÈ o svojich
osobn˘ch
skúsenostiach.
Chcel by som iba popri tom pripomenúÈ, Ïe na zaãiatku vojny bola
ustanovená teologická komisia – po
onom známom vyhlásení biskupskej
konferencie v Zadare 1991, ktorá vydala stanovisko na základe dovtedaj‰ích skúseností, to znamená,
Ïe komisia svoju prácu neskonãila
a otázka zjavení ostáva naìalej otvorená. Potom zaloÏili biskupi pastoraãnú komisiu, v ktorej boli viacerí
biskupi, ktorí mali za úlohu prísÈ ãastej‰ie oficiálne do MedÏugoria so
skupinou teológov, liturgikov a pas-
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toraãn˘ch teológov, aby usmernili liturgickú prax a starostlivosÈ o pútnikov.
Ako pokroãila Konferencia biskupov Bosny a Hercegoviny pri
skúmaní javu MedÏugorie? MôÏete k tomu nieão dodaÈ z vá‰ho pohºadu?
V poslednom ãase – presnej‰ie
pred dvomi rokmi – pri‰iel na Konferenciu biskupov Bosny a Hercegoviny dopyt priamo z Ríma s prosbou,
aby sa znovu zaãala zaoberaÈ pozorovaním javu MedÏugorie. Konferencia biskupov Bosny a Hercegoviny
poslala ihneì do Ríma odpoveì
a prosila o dodatoãné vysvetlenie tejto poÏiadavky.
E‰te stále ãakáme na odpoveì prefekta Kongregácie pre náuku viery.
PoloÏili sme túto otázku preto, aby
sme vedeli, ak˘m smerom máme pracovaÈ a ão máme v súvislosti s MedÏugorím podniknúÈ. Tak˘ je teraj‰í
stav.
Ako sa vám javia úãinky MedÏugoria, ktoré vytvárajú dnes v Cirkvi ãosi úplne nové?
Pokiaº ide o MedÏugorie, treba
v kaÏdom prípade rozli‰ovaÈ medzi
súkromn˘m názorom jedného biskupa alebo kardinála alebo viacer˘ch
biskupov a kardinálov a medzi oficiálnym stanoviskom Cirkvi.
Taká je skutoãnosÈ a tak to musíme
prijímaÈ. Aj pri Lurdoch a Fatime trvalo ist˘ ãas, k˘m ich Cirkev uznala.
âo by ste e‰te chceli doplniÈ na
záver ná‰ho rozhovoru?

My v‰etci sme kresÈania, a najmä
katolíci sú jednou veºkou rodinou BoÏieho ºudu. Kristus nás povolal za
svojich uãeníkov, aby sme boli svedkami jeho Pravdy o Bohu a ºuìoch,
nástrojmi jeho lásky, jeho dobroty
a jeho ºudského milosrdenstva. Uãil
nás, Ïe mu na‰a jednota mimoriadne
leÏí na srdci. Hovorí: „Ja som viniã,
vy ste ratolesti.“ A práve tak by sme
chceli byÈ spojení s veºk˘m spoloãenstvom veriacich kresÈanov na celom svete.
Chcel by som sa poìakovaÈ v‰etk˘m ‰ºachetn˘m a dobr˘m ºuìom
v mene t˘ch mnoh˘ch, ktor˘m sme
mohli pomôcÈ. Súãasne by som vás
chcel poprosiÈ, aby ste naãúvali impulzom Ducha Svätého vo svojom
srdci a aj naìalej spoznávali Krista
vo va‰ich bratoch a sestrách zbaven˘ch práv; vo va‰ich susedoch, ale aj
spoza hraníc, moÏno aÏ po Banju Luku, kde pápeÏovi veºmi záleÏalo na
tom, aby tu boli aj naìalej katolíci
a aby sa obnovili farnosti na‰ej diecézy.
PápeÏ mi pri na‰om prvom rozhovore po vojne sám povedal: „Veºmi
mi na tom záleÏí, aby sa u vás obnovil kresÈansk˘ Ïivot. Zakladám diecézy na celom svete, aj tam, kde e‰te
nikdy neboli, a nemôÏem dopustiÈ,
aby tri diecézy Bosny a Hercegoviny
v blízkosti Ríma teraz bez dôvodu
zmizli. Vy biskupi buìte na svojom
mieste. Urobte v‰etko potrebné, aby
katolíci obstáli! Nech sa v‰etci vrátia,
kÀazi aj veriaci, a nech Ïijú ako aktívni ãlenovia Cirkvi na blaho v‰etk˘ch
ºudí v tejto krajine.“
9
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Páter Ivan DugandÏiã – franti‰kánsky kÀaz, ãlen Hercegovinskej franti‰kánskej provincie. Narodil sa v roku 1943 v Krehinom Gradci v obci âitluk v Hercegovine. Po maturite v Dubrovniku v roku 1962 vstúpil do franti‰kánskeho
rádu a ‰tudoval teológiu v Sarajeve a Königssteine. Roku 1969 bol vysväten˘
za kÀaza. Páter DugandÏiã absolvoval aj nadstavbové ‰túdium a získal doktorát na teologickej fakulte vo Würzburgu. Od roku 1990 Ïije páter DugandÏiã
v Záhrebe, kde vyuãuje na teologickej fakulte exegézu Nového zákona a biblickú teológiu. Uverejnil poãetné vedecké ãlánky v odborn˘ch teologick˘ch
ãasopisoch. Navy‰e pí‰e tento promovan˘ teológ do cirkevn˘ch ãasopisov
a populárnych broÏúr o aktuálnych témach, ktoré dáva do vzÈahu k radostnej
zvesti evanjelia. MedÏugorie spoznal poãas dvoch dlh‰ích ‰tudijn˘ch pobytov: v rokoch 1970 aÏ 1972 a 1985 aÏ 1988.

V MEDÎUGORÍ POZ¯VA MATKA
BOÎIA K POKOJU A K MODLITBE
Rozhovor s prof. Dr. Ivanom DugandÏiãom 18. februára 2002 v MedÏugorí

Páter Ivan, vy ste boli v MedÏugorí uÏ pred zaãiatkom zjavení. Ako
ste reagovali, keì ste poãuli, Ïe sa
tu zjavuje Matka BoÏia?
Spoãiatku som bol sám zarazen˘
a prekvapen˘ tak ako my v‰etci tu.
V‰etci si vtedy kládli otázku, ãi je moÏné, aby sa Matka BoÏia zjavila práve tu
na tomto vrchu a práve t˘mto deÈom.
Potom sme zaãali presne sledovaÈ v‰etko, ão sa s deÈmi dialo, a prem˘‰ºali
sme o posolstvách. Veºmi skoro nasledovala aj odpoveì veriacich. P˘tali
sme sa, preão títo ºudia prichádzajú do
MedÏugoria. Zistili sme, Ïe neprichádzajú kvôli nejakej senzácii, ale Ïe skutoãne hºadajú Boha a sú ochotní zmeniÈ svoj Ïivot. Tak vznikla potreba poskytnúÈ mnoh˘m sviatosÈ zmierenia.
To boli zaãiatky.
Bol som vtedy v klá‰tore v Humci.
Prichádzal som ãasto do MedÏugoria
10

a sprevádzal som vizionárov, vypoãul
som si posolstvá a v‰etko som skúmal.
Ani dnes neviem povedaÈ, kedy vo
mne dozrela istota, Ïe to, ão sa deje, je
skutoãne od Boha, a Ïe deti sa naozaj
stretávajú s Matkou BoÏou. Ale táto istota zrela pomaly t˘m, Ïe som v‰etko
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pozorne sledoval a jednoducho som
naãúval veriacim a slúÏil som im. Potom ma povolali do prvej biskupskej
komisie. Neskôr som bol aj ãlenom
roz‰írenej biskupskej komisie. TakÏe
som v tomto smere pracoval niekoºko
rokov, a tak sa to akosi stalo mojou prvoradou starosÈou popri mojich ìal‰ích povinnostiach.
âoskoro pri‰li lekárske svedectvá, Ïe
vizionári sú celkom zdraví. Vtedaj‰ia
vláda, ktorá bola zo známych ideologick˘ch dôvodov proti zjaveniam, nemohla dokázaÈ, Ïe by bola v hre nejaká
manipulácia alebo klamstvo. Tak zo
v‰etkého toho aj vo mne dozrelo presvedãenie, Ïe sa v MedÏugorí deje
nieão, ão presahuje samotn˘ch vizionárov aj toto miesto i nás kÀazov, ktorí
sme tu absolvovali svoju sluÏbu. Tak
sa MedÏugorie stalo otvoren˘m celému svetu. Posolstvá sa ‰írili ìaleko za
hranice Hercegoviny a MedÏugorie sa
ãoskoro stalo javom pre celú Cirkev.
Ako si ako teológ vysvetºujete jav,
Ïe zjavenia tak dlho pretrvávajú?
Tu by som chcel odlí‰iÈ dve veci a vidí sa mi, Ïe ºudia robia práve chybu, Ïe
ich nerozli‰ujú. TotiÏ v‰etko, ão sa
s ºuìmi deje, má svoju kladnú i zápornú stránku. âo je kladnou stránkou
medÏugorsk˘ch zjavení? Ono tajomstvo a sila, ktorá nútila vizionárov ísÈ
na vrch a ktorú si vtedy sami nevedeli
vysvetliÈ – sila, ktorá ich zasa hnala
z vrchu, aby svedãili ºuìom: „Videli
sme Matku BoÏiu a toto nám povedala.“ A druh˘ch zúãastnen˘ch, ako napríklad farára pátra Joza Zovka, primäla k tomu, aby sa celé hodiny v kostole

modlili o osvietenie, lebo pre Zovka
bola nad jeho sily otázka: âo sa to tu
v mojej farnosti vlastne deje? Je to tá
istá sila, ktorá sem veºmi r˘chlo priviedla veºké mnoÏstvo ºudí, aby hºadali
Boha.
UÏ som v‰ak povedal, Ïe zjavenia
majú aj svoju zápornú stránku. âo by
mohlo byÈ zápornou stránkou medÏugorsk˘ch zjavení? Predov‰etk˘m sú to
obmedzenia, na‰e ºudské slabosti, a to
u vizionárov, u nás kÀazov, u ºudí.
A kto nevie oddeliÈ jedno od druhého,
moÏno zavrhne pre zápornú stránku aj
tú kladnú. Konkrétne: âokoºvek ãlovek
zaÏije, zaÏíva to subjektívne, najmä ak
ide o hlboké, mystické udalosti. KaÏd˘
ãlovek je jedineãn˘, a takého ho Boh
stvoril. Ak chceme svedãiÈ o tom, ão
sme zaÏili, tak je to rovnako subjektívne. To znamená, Ïe kaÏdé na‰e vysvetºovanie je istou interpretáciou toho, o ãom by sme chceli svedãiÈ. Niet
nijakého absolútne „objektívneho vysvetlenia“ a niet nijakej „pravdy“, ako
napríklad v matematike alebo v exaktn˘ch prírodn˘ch vedách – a toto ustaviãne opakujem.
Ak pristupujeme k Novému zákonu
ako matematici, tak zistíme pri porovnávaní jednotliv˘ch evanjelií prirodzene
nepresnosti a nezrovnalosti. Evanjelistov to neru‰ilo. Opísali udalosti tak,
ako vedeli.
Do akej miery sa môÏe niekto
o MedÏugorí m˘liÈ, pretoÏe priveºa
oãakáva od „dokázateºn˘ch zázrakov“?
IsteÏe to kaÏdého zabolí, keì mal
v MedÏugorí autentické, úprimné a hl11
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pútnikom z celého sveta, ako
môÏe niekto vysvetºovaÈ ãosi
také veºké a pozeraÈ iba na
zápornú stránku veci, teda na
moÏné ºudské slabosti a zaváhania, na moÏné chybné
v˘klady a dezinterpretácie,
a nemaÈ na zreteli aj kladnú
stránku, ktorá je pre spoznanie skutoãnej pravdy dôleÏitej‰ia. Kritici MedÏugoria sú
teda povinní objasniÈ svoje
stanoviská t˘m, Ïe sa predov‰etk˘m pozrú na pravdu
z kladnej stránky – teda zohºadnia aj tú moÏnosÈ, Ïe by
tu jednoducho predsa len
mohlo za t˘m v‰etk˘m byÈ
veºké tajomstvo.

boko zasahujúce záÏitky, a potom in˘
ãlovek – ãi uÏ prost˘ veriaci alebo kÀaz
ãi biskup, sa pokú‰a vysvetºovaÈ „skutoãnú“ tvár, jadro, podstatu MedÏugoria a zlyháva pritom, lebo je príli‰ zahºaden˘ na vonkaj‰ok. VÏdy hovorím:
tí, ão pochybujú o MedÏugorí, nikdy
nepodali skutoãné vysvetlenie udalostí. Dalo by sa to iba vtedy, keby niekto
svoj postoj, preão podºa jeho názoru
nie sú zjavenia autentické, predloÏil
úprimne a presvedãivo, alebo by práve
tak dôkladne vy‰etril vizionárov, ako to
urobili lekári. Ak vizionári priniesli za
svoje presvedãenie a za posolstvá toºké obete t˘m, Ïe svedãili nespoãetn˘m
12

Je samotn˘ „jav“ MedÏugorie vôbec potrebn˘? Myslím celú tú situáciu, ktorá
nastala, pútnické miesto,
prúdy pútnikov atì.
Vizionári pri‰li z vrchu s posolstvom
pokoja, a to je kºúãové posolstvo, ãi
chceme alebo nie. Okolo neho sa krúti
v‰etko ostatné. Matka BoÏia nás poz˘va k pokoju a k modlitbe. Preão? Matka BoÏia si Ïelá, aby zavládol pokoj
v na‰ich srdciach, potom okolo nás
a napokon na celom svete. Teda pokoj
je t˘m cieºov˘m posolstvom a naÀ sa
v‰etko viaÏe. Vtedy, pred 21 rokmi, nik
nepomyslel v tomto regióne na to, Ïe
by tu niekedy mohla byÈ vojna. A mnohí krãili plecami, naão je vôbec dobrá
táto v˘zva k pokoju? Vtedy mnoh˘ch
ru‰ila práve táto ‰iroká dimenzia posolstiev Matky BoÏej, ako napríklad
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keì svedãila Miriana Dragiãeviãová, Ïe
jej Matka BoÏia povedala, Ïe v‰etci ºudia sú BoÏími deÈmi, Ïe ºudia sú si
pred Bohom v‰etci rovní a Ïe sa treba
za v‰etk˘ch modliÈ. Nebralo sa to váÏne, trúfam si dnes povedaÈ, lebo keby
sa to bolo bralo váÏne, ostáva pre mÀa
veºkou otázkou, ãi by sa nebolo dalo
vyhnúÈ tej viacroãnej vojne v tomto regióne.
Do‰lo k vojne, potom podaktorí spozorneli a povedali: „Áno, Matka BoÏia
bola prezieravá a predvídala to, ão by
sa tu mohlo staÈ, a v prav˘ ãas vyz˘vala k pokoju.“ In˘ch v‰ak ani táto vojna
nepriviedla k tomu,
aby zmenili názor.
Aj naìalej v‰etko
ignorovali a dnes,
Ïiaº, vidíme, Ïe sa
odvtedy vojna v sústredn˘ch kruhoch
roz‰írila na cel˘ svet.
Mali sme pú‰tnu
vojnu na Strednom
v˘chode, vojnu v Afganistane. Bojíme sa,
ale mnohí ºudia si
napriek tomu netrúfajú povedaÈ, Ïe je
vojna na‰im civilizáciám veºmi blízko.
Za kaÏdou civilizáciou stojí urãité náboÏenstvo. Vojnové
konflikty mávajú teda zväã‰a aj náboÏenskú zloÏku. Ak
sa na to takto pozeráme, potom vidíme, aké aktuálne sú

tie zjavenia a ako veºmi sme ich potrebovali práve v tomto ãase. MoÏno tu
spoãíva odpoveì na túto ÈaÏkú otázku,
ktorú mnohí kladú: Preão zjavenia trvajú tak dlho? Pravdepodobne preto,
lebo potrebujeme tak˘ dlh˘ ãas, aby
sme na ne odpovedali.
Ako sa pozeráte na jav MedÏugorie na cirkevnej úrovni Rím – MedÏugorie?
Vieme, Ïe tak˘ jav ako mariánske
zjavenia spadá predov‰etk˘m do oblasti úloh príslu‰ného biskupa. Jednako
nie je nijak˘m tajomstvom, Ïe dne‰n˘
pápeÏ sa pozerá na
MedÏugorie s istou
sympatiou, ão tieÏ
dosvedãujú mnohí,
ktorí sa s ním stretli
a zhovárali sa s ním.
On bol od poãiatku
mariánskym pápeÏom, to je známe.
Vieme, Ïe Kongregácia pre náuku viery
veºmi pozorne sleduje v‰etko, ão sa
v MedÏugorí deje.
Práve teraz, keì je
uznanie MedÏugoria
e‰te otvorené, je najdôleÏitej‰ie, aby sa
tu konala dobrá pastoraãná práca, aby
sa BoÏie slovo hlásalo správnym spôsobom a aby sa
sviatosti udeºovali
v cirkevnom duchu.
To sme tu od po13
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ãiatku povaÏovali za najdôleÏitej‰ie
a venovali sme tomu najväã‰iu pozornosÈ. To sa nezmení ani potom, keby
napríklad do‰lo zajtra k oficiálnemu
uznaniu MedÏugoria. Duchovná sila
MedÏugoria bude potom práve tak ÏiÈ
naìalej a prirodzene aj to, Ïe tu skrze
Matku BoÏiu pôsobí Boh. MedÏugorie
bude t˘m jednoducho ÏiÈ naìalej. Jediné, ão by sa zmenilo – franti‰káni by
tu uÏ nemuseli slúÏiÈ pod tak˘m tlakom. Musíme pripustiÈ a ãestne povedaÈ, Ïe sú pod tlakom, keìÏe príslu‰n˘
biskup má e‰te stále voãi MedÏugoriu
zamietavé stanovisko.
Boh si v MedÏugorí vyvolil maliãk˘ch, aby zjavil svoje veºké tajomstvo. Ako sa na to pozeráte?
Je zaujímavé, Ïe ãasto zabúdame na
to, ão vieme z Biblie, Ïe totiÏ Boh pouÏíva ãloveka takého, ak˘ je. Ak by teda Boh na niektorom mieste chcel
s ºuìmi nieão urobiÈ, nepostupuje tak,
Ïe si volí dopredu urãitú „dokonalú“,
teda perfektnú skupinu bez slabostí.
Nie, on pouÏíva ºudí so v‰etk˘mi ich
chybami. Biblia dosvedãuje, Ïe Bohu
tieto slabosti vôbec neprekáÏajú. Pozrime sa napríklad na sv. Pavla: Pavol
bol presvedãen˘, Ïe doba je krátka
a Ïe JeÏi‰ ãoskoro znovu príde. V‰etko
tomu podriadil. A chcel precestovaÈ
cel˘ vtedy známy svet, skôr neÏ príde
Kristus. Keì sa na to dnes pozeráme
ãisto ºudsky, mohli by sme povedaÈ, Ïe
sa Pavol m˘lil. Pavol Ïil a pôsobil po
cel˘ svoj Ïivot v omyle, ale v takom
omyle, ktor˘ neru‰il ani Boha, ani radostnú zvesÈ, ktorú mal Pavol hlásaÈ.
Práve naopak, poslúÏilo jej to. Práve
14

tento omyl bol t˘m hnacím kolesom,
t˘m motorom, ktor˘ ho poháÀal. Boh
ho nechal pôsobiÈ. A práve toto nevidia mnohí kritici MedÏugoria, ktor˘m
by bolo mil‰ie, keby boli vizionári nejak˘mi dreven˘mi sochami, svätí, bez
ºudsk˘ch ch˘b. Nikde niã také nejestvuje. E‰te aj v Ïivotopisoch svät˘ch ãítame, Ïe podaktorí pred svojou smrÈou
– pri spätnom pohºade na vlastn˘ Ïivot
– povedali, Ïe sú veºkí hrie‰nici. To je
Ïivotná realita. Ale ão je dôleÏitej‰ie?
Oveºa dôleÏitej‰ia je viera, Ïe Boh je
väã‰í neÏ na‰e slabosti a ‰ir‰í neÏ na‰e
obmedzenia. A Ïe ºudia napriek t˘mto
slabostiam môÏu silou milosti dokázaÈ
neuveriteºné veci.
âo by ste e‰te chceli povedaÈ na
záver ná‰ho rozhovoru?
Som Bohu vìaãn˘ za tie tri roky po
zaãiatku zjavení (1985-1988), ktoré som
smel stráviÈ v MedÏugorí. Som vìaãn˘
za tie mnohé stretnutia s pútnikmi, od
ktor˘ch som sa ako veriaci a ako kÀaz
veºa nauãil a rástol som v uvedomovaní si svojho kÀazského povolania.
Zvlá‰È som vìaãn˘ za to, ão som zaÏíval pri sviatosti zmierenia, kde som
skutoãne videl silu milosti, ktorá privádza do MedÏugoria ºudí, ktorí neboli uÏ
40 rokov pri spovedi. Tu sa ãlovek
p˘ta: âo je to za milosÈ, ktorá poh˘na
ãloveka k takému kroku? Tu nemôÏe
ísÈ o nejaké umenie prehovárania alebo o ilúzie. To môÏe byÈ iba veºká duchovná sila. Ako som povedal, pre
mÀa bolo práve toto cennou skúsenosÈou.
(Rozhovor viedol vd)
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POâET SV. PRIJÍMANÍ
V mesiaci máji 2002 sa v medÏugorskej farnosti rozdalo
100.000 sv. prijímaní a poãas sv. om‰í koncelebrovalo
2.578 kÀazov z domova i zo zahraniãia. Skupiny pútnikov
pri‰li okrem in˘ch aj z t˘chto krajín: Kórea, Anglicko, Írsko, Maìarsko, Belgicko, USA, Malta, Slovensko, Ukrajina, âesko, Austrália, Mexiko, Libanon, Brazília.

POÎEHNANIE ZVONA
P. Christian Oppitz z Rakúska poÏehnal poãas sv.
om‰e 27. marca 2002 zvon s reliéfom Kráºovnej pokoja,
ktor˘ umiestnia do kaplnky v Rakúsku. Pri tej príleÏitosti
pripomenul, Ïe Matka BoÏia nás neúnavne vyz˘va k modlitbe. Keì trikrát denne poãujeme hlas zvona, je to pre
nás v˘zva na modlitbu Anjel Pána.

VYSVIACKA FILIÁLNEHO KOSTOLA
Generálny vikár Luka Pavloviã vysvätil 7. apríla 2002
v dedine ·urmanci nov˘ filiálny kostol. ·urmanci je jedna
z piatich obcí, ktoré patria do farnosti MedÏugorie. Nov˘
kostol zaãali stavaÈ roku 1998. Na slávnostnej om‰i pri
príleÏitosti vysviacky kostola, ktorú koncelebrovalo osem
kÀazov, sa zúãastnil veºk˘ poãet veriacich aj skupina pútnikov z Talianska.

NÁV·TEVA BISKUPA
Od 6. do 10. mája bol na súkromnej náv‰teve v MedÏugorí
Mons. Silas S. Njiru, biskup z Kene. Svoj príchod opísal takto:
„Viacerí ma poz˘vali na náv‰tevu MedÏugoria. Moja odpoveì
bola, Ïe nemôÏem ísÈ z troch príãin: nemám ãas, nemám peniaze a je to ìaleko. Povedal som to aj istému misionárovi
z Talianska. Keì som pri‰iel domov, ãakala ma uÏ obálka
a list s textom: tu sú peniaze, v‰etko je pripravené, otvor svoje srdce Márii. Tak som tu, lebo som ctiteº Panny Márie.“

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V nedeºu 5. mája 2002 pristúpilo 66 detí vo farskom
kostole sv. Jakuba k prvému sv. prijímaniu. Pri slávnostnej sv. om‰i úãinkoval spevácky zbor „Golubiãi mira“.
Spolu s hlavn˘m celebrantom P. Dragom Vujeviãom koncelebrovali farár P. Branko Rado‰, P. Peter Vla‰iã a ìal‰í
kÀazi.

15
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In memoriam
Kardinál Kuhariã o MedÏugorí:

„ZboÏnosÈ, ktorá vládne
v MedÏugorí, nijako
neprotireãí náuke Cirkvi
a my budeme jav
MedÏugorie urãite
aj naìalej sledovaÈ...“
(MEDJUGORJE ã. 43)
11. marca 2002 zomrel v Záhrebe
kardinál a arcibiskup na odpoãinku
Franjo Kuhariã v 83. roku Ïivota
a v 57. roku svojho kÀazstva. Narodil
sa roku 1919 v Pribiãi. Za kÀaza ho
vysvätil blahoslaven˘ kardinál Alojzije Stepinac 15. júla 1945, biskupské svätenie nasledovalo 3. mája
1964. O päÈ rokov neskôr bol menovan˘ za apo‰tolského administrátora
Záhrebského arcibiskupstva a 16. júna 1970 sa stal záhrebsk˘m arcibiskupom. Tento úrad vykonával aÏ do
svojho odchodu do dôchodku 4. októbra 1997. Viac ráz po sebe bol zvolen˘ za predsedu Konferencie biskupov
Juhoslávie a keì vznikla roku 1993
Konferencia biskupov Chorvátska, bol
jej prv˘m predsedom a v tomto úrade zotrval aÏ do odchodu do dôchodku. Na konzistóriu 2. februára 1983
ho pápeÏ Ján Pavol II. prijal do kardinálskeho kolégia. Ako kardinál bol
ãlenom Kongregácie pre klérus a Kongregácie obradov.
16

Kardinál Kuhariã bol uloÏen˘ na posledn˘ odpoãinok vo ‰tvrtok 14. marca
2002 v záhrebskej katedrále za hlavn˘m
oltárom vedºa kardinála Alojzija Stepinaca a in˘ch záhrebsk˘ch arcibiskupov.
Pri pohrebn˘ch slávnostiach kardinála
Kuhariãa a pri sv. om‰i, ktorú slávil
osobitn˘ vyslanec pápeÏa Jána Pavla II.
kardinál Jozef Tomko, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, sa zúãastnil aj apo‰tolsk˘ nuncius Chorvátskej republiky arcibiskup Giulio Einaudi,
predseda Konferencie biskupov Chorvátska arcibiskup Josip Bozaniã, kolínsky arcibiskup Joachim Meisner, mníchovsk˘ kardinál Friedrich Wetter, sarajevsk˘ arcibiskup Vinko Puljiã, bukure‰tsk˘ arcibiskup, predseda Konferencie
biskupov Rumunska Ioan Robu, belehradsk˘ arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Juhoslávie Stanislav Hoãevar, veºk˘ poãet arcibiskupov
a biskupov z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, âiernej Hory a in˘ch
krajín, ako aj predstavení in˘ch kresÈansk˘ch cirkví a in˘ch náboÏenstiev.
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PápeÏ Ján Pavol II.
poslal pri príleÏitosti úmrtia
kardinála Franja Kuhariãa
arcibiskupovi a záhrebskému metropolitovi Josipovi Bozaniãovi sústrastn˘ telegram. PápeÏ pí‰e, Ïe kardinál
bol „veºkodu‰n˘, múdry a vern˘ v sluÏbe
BoÏiemu ºudu, ktor˘
bol zveren˘ jeho pastierskej
starostlivosti.
Zasadzoval sa – ako za
ãias komunizmu, tak aj
v nedávnej muãeníckej dobe národn˘ch dejín – zo v‰etk˘ch svojich síl za obranu slobo-

dy a dôstojnosti chorvátskeho ºudu
t˘m, Ïe v sebe spájal dobro, lásku
a pevnú rozhodnosÈ pastiera,
ktor˘ zodpovedá za svoje
stádo. Ako ãlovek oddan˘
úplne evanjeliu vytrvalo
vydával svedectvo o Kristovi a o veriacich a v ãase ÈaÏk˘ch skú‰ok,
ktor˘m boli vystavené
chorvátske regióny, neúnavne vlieval veriacim
dôveru a odvahu. Prosím Krista, Dobrého
Pastiera, aby prijal svojho dobrého sluÏobníka
a daroval mu veãnú odmenu, a udeºujem Vám a celej
Záhrebskej diecéze zo srdca
svoje apo‰tolské poÏehnanie.“

KA
N
I
NOV
„Keby sa ma niekto op˘tal, kde moÏno
zaÏiÈ vyliatie Ducha Svätého, bez váhania
by som odpovedal – v MedÏugorí. Kto by
chcel zaÏiÈ pravé Turíce, nech príde
k Matke BoÏej, aby sa s Àou modlil – tak
ako v hornej sále veãeradla po veãeri.
Áno, ako vo veãeradle moÏno tu v zhromaÏdení zaÏiÈ vyliatie Ducha Svätého.Tu
môÏeme zaÏiÈ, ako Duch Svät˘ obnovuje
ºudí, ako ich napæÀa. Vytvára Cirkev, akoby bola vizionárkou, ktorá sa rozpráva
s Bohom, ktorá je v kontakte s nebom.
Cirkev, ktorá kráãa k nebu, hovorí nebeskou reãou, reãou milosti.“
V˘robné náklady knihy F. Keilhauera: MedÏugorie –
prorocká v˘zva sú 94,- Sk

Knihu si moÏno objednaÈ telefonicky
na tel. ãísle na‰ej odkazovej sluÏby
02-52927210
alebo písomne na adrese:
Mariánske centrum MedÏugorie
Franti‰kánska 2
811 01 Bratislava 1
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20. roãné zjavenie
Miriany Soldovej-Dragiãeviãovej
18.
18. marca
marca 2002
2002
Vizionárka Miriana Soldová-Dragiãeviãová mávala od 24. júna 1981 do 25.
decembra 1982 kaÏdodenné zjavenia.
Poãas posledného denného zjavenia jej
Matka BoÏia zverila desiate tajomstvo
a povedala, Ïe sa jej bude zjavovaÈ raz
do roka, a to 18. marca. Tak to bolo po
v‰etky nasledujúce roky, aj tohto roku.
Tisíce pútnikov sa zhromaÏdilo na modlitbu ruÏenca. Zjavenie sa zaãalo o 9.27
h a trvalo do 9.34 h.
Matka BoÏia dala toto posolstvo:

„Drahé deti! Ako Matka vás prosím, otvorte svoje srdce,
odovzdajte mi ho a niãoho sa nebojte. Budem s vami
a nauãím vás, ako máte daÈ JeÏi‰a na prvé miesto. Nauãím
vás milovaÈ ho a úplne sa mu odovzdaÈ. Pochopte, drahé
deti, Ïe bez môjho Syna niet spásy. Musíte pochopiÈ, Ïe on
je vá‰ poãiatok aj vá‰ koniec. Len s t˘mto poznaním môÏete byÈ ‰Èastní a zaslúÏiÈ si veãn˘ Ïivot. To vám Ïelám ako
va‰a Matka.
ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie.“
Miriana, vãera si mala svoje 20.
roãné zjavenie, odkedy sa ti Matka
BoÏia uÏ denne nezjavuje. MôÏe‰
nám toto zjavenie opísaÈ?
Keì sa ma p˘tajú na moje v˘roãné
zjavenie alebo na zjavenie kaÏdého
druhého v mesiaci, vÏdy hovorím, Ïe je
to pre mÀa, akoby som Matku BoÏiu
20

zaÏila po prv˘ raz. Som uÏ vy‰e 20 rokov s Matkou BoÏou, ale vÏdy je to to
isté vzru‰enie, tá istá radosÈ a potom
ten ist˘ smútok, keì zasa odíde. Je to
vÏdy veºká udalosÈ. Vãera to bolo veºmi
pekné. Po prvé preto, lebo som mala
svoje kaÏdoroãné zjavenie v spoloãenstve „Cenacolo“ u chlapcov sestry El-
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ej

víry. U nich sa cítim zvlá‰È dobre, lebo
cítim ich lásku k Matke BoÏej. To vidno
predov‰etk˘m z toho, ako v‰etko pripravujú k tomu dÀu, keì mám zjavenie;
ãi je to na ‰portovisku alebo v stane. Aj
ich modlitba a ich piesne sa mi páãia.
V‰etko dokopy je naozaj veºmi krásne.
Vãeraj‰ie zjavenie – tak mi povedali –
trvalo sedem aÏ osem minút. Lebo ja
v tom okamihu nemám cit pre priestor

a ãas. Matka BoÏia mi odovzdala posolstvo, ktoré sa mi mimoriadne páãilo.
Myslím, Ïe vãeraj‰ie posolstvo je jadrom v‰etk˘ch zjavení tu v MedÏugorí.
Jednoducho povedané, jadrom posolstva je cesta k JeÏi‰ovi. Matka BoÏia
nás v‰etk˘ch, ão sme boli prítomní, poÏehnala, ako aj v‰etky predmety, ktoré
sme mali u seba. PoloÏila som Matke
BoÏej tri otázky a ona mi povedala nie21
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koºko vecí, o ktor˘ch nemôÏem teraz
hovoriÈ.
Povedala si, Ïe vãeraj‰ie posolstvo
je jadrom v‰etk˘ch zjavení Matky
BoÏej tu v MedÏugorí. Mohla by si
nám o tom povedaÈ nieão viac?
E‰te som nemala ãas sadnúÈ si
a v modlitbe porozm˘‰ºaÈ o posolstve
Matky BoÏej, tak ako to vÏdy robievam,
teda Ïe v sústredenej modlitbe skúmam kaÏdú vetu a kaÏdé slovo, ktoré
Matka BoÏia povedala. S tebou mám
tento rozhovor o zjavení teraz, nasledujúci deÀ, ako sa Matka BoÏia zjavila,
a vãera som mala dom pln˘ náv‰tevníkov. Av‰ak keì sa teraz nad posolstvom krátko zam˘‰ºam – nie v dlh‰ej
modlitbe – môÏem povedaÈ, Ïe kaÏdé
slovo posolstva ma privádza ku slovu
JeÏi‰. Matka BoÏia mi dáva posolstvo,
aby som ho odovzdávala druh˘m,
a mne ho nevykladá, ale ja si ho musím
premyslieÈ v modlitbe, aby som ho
dobre pochopila. Preto to, ão teraz
o tomto posolstve hovorím, je môj osobn˘ názor; to nepovedala Matka BoÏia.
V kaÏdom slove jej posolstva vidím jej
veºkú materinskú túÏbu zachrániÈ nás
v‰etk˘ch, ktorí sme jej deti, a touto
záchranou je jedine JeÏi‰ Kristus, jej
Syn. Vidím v tomto posolstve presne
toto jej Ïelanie.
Vãera si mala 37. narodeniny
a zjavenie. Ako spája‰ obe tieto
udalosti?
Úprimne povedané, nemyslím v tento
deÀ na svoje narodeniny, lebo ma predov‰etk˘m zamestnáva zjavenie Matky
BoÏej. AÏ keì mi niekto praje k narode22

ninám v‰etko najlep‰ie, pomyslím si na
to, Ïe je tento deÀ aj dÀom mojich narodenín, ale tomu neprikladám mimoriadny v˘znam. Stretnutie s Matkou
BoÏou úplne zatlaãilo moje narodeniny
do úzadia. Ani na to nemyslím, ani ma
to nezaujíma. Pre mÀa je 18. marec
dÀom zjavenia; dÀom, keì mám príleÏitosÈ vidieÈ Matku BoÏiu a Matka BoÏia
je mi zo v‰etkého najdôleÏitej‰ia.
Práve kvôli zjaveniu prichádzajú
pútnici z celého sveta. Vãera som
videl, Ïe tu boli pútnici v‰etk˘ch národností. âo to pre teba znamená?
Pre mÀa to znamená, Ïe v‰etci ºudia
bez ohºadu na farbu pleti túÏia po Matke BoÏej, na‰ej Matke, po jej láske
a ochrane; Ïe by v‰etci chceli poãuÈ,
ão im hovorí; totiÏ, Ïe majú ísÈ k jej Synovi JeÏi‰ovi a Ïe ho majú nájsÈ. To je
pre mÀa veºmi pekné a som ‰Èastná,
lebo viem, aká bude Matka BoÏia
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‰Èastná, keì budú tieto jej deti naozaj
jej apo‰tolmi a keì si otvoria srdce,
aby prijali jej posolstvo, zaniesli ho do
svojich domovov a tak ‰írili BoÏiu lásku.
âo si myslí‰ o chor˘ch s ich rozliãn˘m utrpením, ktorí boli tieÏ prítomní pri t˘chto zjaveniach?
VÏdy mi ÈaÏko padne, keì vidím
t˘chto ºudí. Najmil‰ie by mi bolo, keby
mohli byÈ v‰etci zdraví a ‰Èastní a keby
Matka BoÏia v‰etk˘m pomohla. Ale
viem, Ïe je to v‰etko BoÏí plán a Ïe
Boh pre nás vyhºadáva kríÏe, ktoré nesieme, a kaÏd˘ z t˘chto kríÏov má
v BoÏích oãiach zmysel a slúÏi nieãomu zvlá‰tnemu, ão teraz e‰te nevieme
pochopiÈ. Myslím, Ïe chorí, ktorí prichádzajú k zjaveniam, hºadajú jednoducho BoÏiu pomoc. To nemusí byÈ iba
telesné uzdravenie, ale aj prosba, aby
im Boh dal silu, aby mohli trpezlivo niesÈ
svoj kríÏ Keì sa ja osobne modlím,
vravím: „Pane, ak si vyhºadal kríÏ, ktor˘
mám niesÈ, tak mi tieÏ pomôÏ, aby som
ho dokázala niesÈ, aby som bola vytrvalá pri nesení kríÏa.“ Myslím si, Ïe aj
ºudia, ktorí sem prichádzajú, prichádzajú práve preto, aby im Boh pomohol niesÈ ich kríÏ.
Vãera som mal po prv˘ raz príleÏitosÈ stáÈ v ãase zjavenia pred tebou. Videl som ti na tvári – k˘m si
sa zhovárala s Matkou BoÏou – rôzne reakcie, radostné aj smutné.
Niekto by mohol povedaÈ: O ak˘ch
skºuãujúcich veciach sa tu zhovára
Matka BoÏia s Mirianou?
Neviem, ão sa deje poãas zjavenia.

âasto sa ma p˘tajú na to aj na reakcie
mojej mimiky. Keì som s Matkou BoÏou, som akoby v inom svete a neviem
niã o tom, ão som robila v ãase zjavenia a ak˘ som mala pri tom v˘raz tváre;
neviem o tom niã. Tie prejavy radosti ãi
smútku pravdepodobne súviseli s t˘m,
o ãom sme hovorili, ale nemôÏem
o tom niã povedaÈ, lebo to je e‰te stále
tajomstvo.
âo by si e‰te chcela povedaÈ na
záver ná‰ho rozhovoru?
Chcela by som sa poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí pri‰li, aby boli pri zjavení
a poãuli slová Matky BoÏej. Chcela by
som v‰etk˘ch poprosiÈ, aby boli skutoãne apo‰tolmi Matky BoÏej. Keì sú tu
v MedÏugorí, aby si otvorili srdce a dovolili Matke BoÏej, aby doÀ vstúpila,
aby ich mohla urobiÈ svojimi apo‰tolmi.
Matka BoÏia ãasto opakuje, Ïe ako veriaci katolíci nesieme veºkú zodpovednosÈ, a preto by som aj chcela poprosiÈ v‰etk˘ch pútnikov, aby o tejto zodpovednosti porozm˘‰ºali. KaÏd˘ z nás
má nejakého neveriaceho v blízkom
okolí alebo aj vo vlastnom dome, v susedstve, v dedine alebo v meste. Tento
neveriaci nás pozoruje. V‰íma si na‰e
reakcie, ná‰ príklad, na‰u modlitbu
a na‰e celkové správanie v Ïivote. Preto by som chcela poprosiÈ v‰etk˘ch
t˘ch, ão prichádzajú do MedÏugoria,
aby o tom veºa prem˘‰ºali a aby si uvedomili, akú majú veºkú zodpovednosÈ.
Veì my sme za t˘chto neveriacich zodpovední a sme pozvaní, aby sa na‰ím
prostredníctvom obrátili.
(Rozhovor viedol vd)
23
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s hercegovinsk˘m provinciálom pátrom Slavkom Soldom 18. februára 2002 v MedÏugorí

Boh chce v MedÏugorí povedaÈ
nieão mimoriadne
Páter Slavko, mohli by
ste nám nieão
o sebe povedaÈ?
Narodil som
sa v MedÏugorí. Na základnú
‰kolu som chodil v MedÏugorí, v âitluku
a v Slavonskom Brode. Gymnázium som
absolvoval v seminári u jezuitov v Dubrovniku. Po gymnáziu som vstúpil do
franti‰kánskeho noviciátu. Ako novic
som bol jeden rok v Humci, Filozofickoteologickú fakultu som nav‰tevoval vo
franti‰kánskom teologickom in‰titúte
v Sarajeve a v Ríme. Roku 1972 som bol
v Nemecku vysväten˘ za kÀaza. Primície som slávil vo svojej domovine v MedÏugorí. Po kÀazskej vysviacke som
strávil rok v Ríme. Roku 1973 ma poslali
do USA; tam som ‰iel, aby som sa staral o chorvátskych vysÈahovalcov. Minul˘ rok som pri‰iel sem a franti‰kánski
bratia ma zvolili za provinciála. Teraz
som v Mostare a vediem na‰u franti‰kánsku provinciu.
V Amerike ste preÏili vy‰e 28 rokov. Ako na vás zapôsobila správa,
Ïe sa vo va‰ej rodnej obci roku 1981
zjavila Matka BoÏia?
Na druh˘ deÀ zjavení zavolal niekto
z MedÏugoria a sestra Josipa, ktorá te24

raz pracuje tu, povedala, Ïe sa Matka
BoÏia zjavuje deÈom v MedÏugorí. Vtedy
bola so mnou na fare v New Yorku. Povedala mi: „Páter Slavko, poãul si uÏ, ão
sa deje v MedÏugorí, Ïe sa Matka BoÏia
zjavuje deÈom?“ Bola to pre mÀa nezvyãajná správa, ktorú som prijal s ist˘m
odstupom, a povedal som: „To sa e‰te
uvidí, a po ãase sa dozvieme, o ão
presne ide.“
Táto správa znela postupom ãasu
stále hlasnej‰ie a bol som z toho veºmi
‰Èastn˘. Vtedy som bol na fare spolu
s pátrom Svetozarom Kraljeviãom. Vypomáhal v na‰ej farnosti v New Yorku
a keì poãul tú správu, naplno sa zaangaÏoval. Jeho to jednoducho unieslo
a bolo na Àom jednoznaãne vidno, Ïe
v tom v‰etkom musí maÈ nejakú úlohu,
lebo cítil, Ïe musí ísÈ do MedÏugoria. No
ani on, ani ja sme nemali nijakú moÏnosÈ vycestovaÈ. On sa v‰ak väã‰mi
usiloval, aby mohol odcestovaÈ do MedÏugoria. Cel˘ mesiac chodieval denne
na konzulát, no vÏdy boli nejaké dôvody, pre ktoré to nebolo moÏné. Napokon mal úspech, za‰iel tam s ak˘msi
papierom, nie s riadnym cestovn˘m pasom. B˘val˘ juhoslovansk˘ konzulát mu
dal akési potvrdenie, Ïe môÏe odcestovaÈ do Juhoslávie, a povedali mu, Ïe si
tam musí podaÈ potom ÏiadosÈ o riadny
cestovn˘ pas. Tak páter Svetozar vycestoval a zostal v MedÏugorí. Cez ne-
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ho som mal potom aj ja spojenie s MedÏugorím a dostával som informácie
z prvej ruky o v‰etkom, ão sa dialo
v mojej rodnej obci. âasto sme spolu
telefonovali a on mi v‰etko, ão sa tu
dialo, priamo porozprával.
Keì opú‰Èal Ameriku, tak som mu povedal, Ïe len ão príde do MedÏugoria,
má mi oznámiÈ, ão sa tam naozaj deje.
V na‰om prvom telefonickom rozhovore
mi povedal: „Vie‰, Slavko, vôbec nemám problém s t˘m, Ïe sa Matka BoÏia
zjavuje, no mám problém, Ïe ão si mám
s t˘m poãaÈ.“ Potom som zavolal mojim
rodiãom, ktorí vtedy e‰te Ïili v MedÏugorí. Op˘tal som sa svojho otca: „âo sa
deje v MedÏugorí? Poãúvam tu v Amerike, Ïe chodievate denne na veãernú
om‰u o 18. hodine.“ Odpovedal mi: „Syn
môj, tí, ktorí chodievali do kostola predt˘m, chodievajú teraz e‰te ãastej‰ie.“
Vedel som, Ïe moja matka, ktorá bez
pomoci nevedela vyjsÈ ani len po schodoch, teraz chodieva denne na Vrch zjavenia. Teda toto boli moje prvé stretnutia s MedÏugorím. Aj Ameriãania sa zaãali zaujímaÈ o MedÏugorie. Prekvapil
som sa, keì som ãítal v oficiálnom ãasopise Newyorskej arcidiecézy, Ïe odletelo jedno lietadlo s pútnikmi do MedÏugoria, lebo som poznal celú situáciu
s komunistami. Bol to pre mÀa zázrak,
ako tá správa prenikala, ako sa ‰írila
a ako r˘chlo sa prijímala.
Kedy ste mali prv˘ osobn˘ kontakt
s MedÏugorím?
Po prv˘ raz som pri‰iel v noci o 22.
hodine. Pri‰iel som zo Slana pri Dubrovniku a cestoval som sám. Bolo to v auguste 1990, keì sa konalo stretnutie

mládeÏe z celého sveta. Cestoval som
smerom na MedÏugorie a v‰imol som si,
Ïe cesta vedúca ku kostolu a k môjmu
domu uÏ nebola taká istá. Potom som
stretol skupinu mlad˘ch ºudí. Otvoril
som okno na aute a Ïartom som sa sp˘tal, kde je tu v MedÏugorí kostol. Odpovedali mi po anglicky: „Len pokraãujte,
neminiete ho!“ TakÏe prví ºudia, ktor˘ch
som stretol, boli Ameriãania. Myslel
som si, Ïe som Ameriãanov zanechal
v New Yorku, a teraz mi v mojej vlastnej
dedine ukazujú cestu ku kostolu.
V‰etko sa zmenilo a uÏ to nebola tá
istá dedina, ktorú som zanechal kedysi
roku 1972. Tváre, ktoré som poznal, sa
strácali v dave, ale v‰etci ma videli
a spoznávali ako kÀaza z rodiny Soldovcov. Nepochyboval som o tom, ão som
tu videl, lebo poznám mentalitu tu25
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naj‰ích ºudí a poznal som osobne rodiãov vizionárskych detí. Z Ameriky som
stále sledoval tunaj‰ie udalosti. PravdaÏe je to nieão, ão sa ºudí osobne dot˘ka, a tak mám k tomu v‰etkému svoj
osobn˘ postoj, a ten je celkom a úplne
kladn˘.
Mnohí, ktorí pri‰li do MedÏugoria
z Ameriky, po návrate sa so mnou zhovárali. Doniesli mi videá a audiokazety
a porozprávali mi o svojich osobn˘ch
záÏitkoch. Keì som pri‰iel sem, vôbec
to nebol prv˘ kontakt, ale stretnutie
s nieãím, ão som uÏ dávno poznal a sledoval, ako sa to vyvíja. Skôr neÏ som
pri‰iel sem, musel som v Amerike svojim farníkom a in˘m ãasto rozprávaÈ
o MedÏugorí. Najviac informácií som
získaval z kníh, ktoré som ãítal, aj zo
stretnutí s ºuìmi, ktorí práve vìaka
MedÏugoriu zmenili svoj Ïivot. Keì som
pri‰iel sem, iba som sa presvedãil
o tom, o ãom som sa uÏ skôr dozvedel.
Uvedomujem si, Ïe je tu prítomn˘ Boh
a Ïe tu chce povedaÈ nieão mimoriadne,
a potom je jedno, ãi sú tu komunisti,
alebo nejaké iné mocnosti. On chce,
aby ho ºudia poãúvali, a tí, ão sú otvorení, aby poãuli, ão chce povedaÈ. To robí
aj naìalej. âlovek má slobodnú vôºu
a túto slobodnú vôºu Boh ãloveku nikdy
nevezme. âlovek bude maÈ vÏdy na v˘ber, ãi chce Boha, ktor˘ sa zjavuje, vidieÈ oãami viery, alebo nie.
Vrátili ste sa a stali ste sa provinciálom. Uvedomujete si, Ïe va‰a úloha iste nie je ºahká pre problémy,
ktoré sú spojené s celou va‰ou provinciou?
Myslím si, Ïe provinciál by tu mal byÈ
26

predov‰etk˘m pre svojich spolubratov,
tak ako by mal byÈ kÀaz pre svojich veriacich. Tu nevidím niã zvlá‰tne ani ÈaÏké v tom, ão by sa malo robiÈ. Predt˘m
som ako kÀaz bol viac k dispozícii pre
veriacich, teraz tu musím byÈ viac pre
rehoºn˘ch kÀazov. Túto úlohu mám
v spoloãenstve, veì mi ju zverili bratia,
ktorí ma zvolili. Prirodzene, budem
dbaÈ, aby som túto úlohu plnil, ako len
budem môcÈ, s vedomím, Ïe sme v‰etci
spolu v sluÏbe veºkého Kráºa. Dnes niet
ãloveka alebo spoloãenstva bez problémov, ale my musíme pochopiÈ, Ïe ÈaÏkosti nie sú tu na to, aby sa odstraÀovali, ale aby sa rie‰ili. Práve t˘m môÏeme
ukázaÈ, nakoºko sme ºuìmi, nakoºko
sme kresÈanmi a nakoºko dôverujeme
Bohu a darom, ktoré nám dáva. Chápem na‰e franti‰kánske spoloãenstvo
naozaj ako spoloãenstvo ºudí, ktorí sa
spoºahli na Boha a ktorí chcú pre to celkom obetovaÈ svoj Ïivot.
Problémy ná‰ho spoloãenstva nie sú
morálnej povahy, alebo Ïe by sme mali
leniv˘ch kÀazov, ktorí by nechceli kázaÈ
a udeºovaÈ sviatosti, ale skôr ide o cirkevnú disciplínu. Jednoducho ide o prístup k situácii, ku ktorej by sme sa v‰etci mali pribliÏovaÈ pokojne, s t˘m, Ïe si
budeme váÏiÈ v‰etk˘ch, ktorí tu majú ão
povedaÈ. PravdaÏe musíme pritom sledovaÈ cestu, ktorá je v na‰om povolaní
prvoradá, a to je hlásanie a vyznávanie
zm⁄tvychvstalého Krista. Na to nesmieme nikdy zabúdaÈ. Pri tejto úlohe iste
narazíme na rozliãné ÈaÏkosti, ale s BoÏou pomocou sa musíme usilovaÈ, aby
sme ich ão najlep‰ie rie‰ili.
■
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s pátrom Jozefom Garajom, CM, 13. júna 2002 v Bratislave

Problémom je láska
Na úvod ná‰ho rozhovoru vás ako
zvyãajne poprosím, aby ste sa nám
struãne predstavili.
Som ãlenom Misijnej spoloãnosti.
KÀazom som uÏ dvadsaÈdva rokov. Teológiu som ‰tudoval tajne a tajne som
bol aj vysväten˘ za kÀaza v roku 1980
v Krakove. DesaÈ rokov som pracoval
v tajnej pastorácii pod vedením otca
biskupa Jána Chryzostoma Korca.
Roku 1990 ma povolali do oficiálnej
pastorácie za kaplána v Bratislave Prievoze, potom som bol rok a pol farárom
v âunove, teraz som farárom vo farnosti
Bratislava Prievoz. SedemnásÈ rokov
som pracoval vo v˘robe, vy‰tudoval
som Vysokú ‰kolu poºnohospodársku
v Nitre. Vo svojom odbore som pracoval
v ·tátnej skú‰obni poºnohospodárskych
a lesníckych strojov v Rovinke. ZároveÀ
som desaÈ rokov pracoval ako tajn˘
kÀaz aj poãas komunizmu.
Vieme, Ïe veriaci z vá‰ho farského
spoloãenstva nav‰tívili jedno miesto
obnovy – MedÏugorie. âo si myslíte,
pomôÏe táto náv‰teva zlep‰iÈ duchovn˘ Ïivot vo farskom spoloãenstve?
Zaãnem skôr trochu osobne. Úprimne
sa priznám, Ïe do MedÏugoria (viem
o Àom uÏ dávnej‰ie) som mal moÏnosÈ
ísÈ pred viacer˘mi rokmi, ale vtedy som
si zvolil rad‰ej pobyt na pláÏi, ako ísÈ
e‰te nejak˘ch sto kilometrov ìalej – do
MedÏugoria. Teraz som tam tieÏ nemal
v pláne putovaÈ, av‰ak ‰tyri roky sme
budovali kostol a za ten ãas som sa málo venoval tejto oblasti, lebo som stále

videl potrebu budovaÈ, pracovaÈ, stavaÈ, zháÀaÈ financie a tak – bolo to nároãné. Potom som si uvedomil, Ïe aj toto je oblasÈ, kde nachádzame povzbudenie vo viere, a od viacer˘ch farníkov
som dostal impulz, Ïe by chceli ísÈ do
MedÏugoria. Vyhovel som Ïiadosti svojich farníkov, aby som ich sprevádzal.
Priznám sa, Ïe som nevedel, do ãoho
idem. âo som oãakával, to bola únava
z cestovania, pretoÏe presedieÈ celú
noc v autobuse – uÏ som si odvykol od
takého cestovania... Av‰ak ãas preÏit˘
v MedÏugorí ma veºmi prekvapil, lebo
som tam neobjavoval Ïiadne senzácie,
Ïiadne zjavenia – ale objavil som tam
miesto modlitby! A to je pre mÀa to najväã‰ie zjavenie. Navy‰e s farníkmi,
s ktor˘mi sme boli spolu v autobuse, sa
vytvoril in˘ vzÈah najmä t˘m, Ïe sme sa
spolu veºa modlili. V Ïivote som sa
s mojimi farníkmi toºko nemodlil ako teraz za jedin˘ deÀ. Práve táto modlitba
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nám teraz pomáha inak sa pozeraÈ na
seba, aj keì sme uÏ doma, vo farnosti.
Prvé, ão som zaviedol do praxe, sú
utorkové adorácie pred Najsvätej‰ou
sviatosÈou oltárnou. Predt˘m sme mávali po utorkovej svätej om‰i krat‰ie
adorácie, pár minút – najviac pätnásÈ
minút. Teraz viem, Ïe táto poklona je
veºmi dôleÏitá, tak sme ju predæÏili na
pol hodinu, podobne, ako som to videl
v MedÏugorí. To je dobrá prax, treba sa
uãiÈ z toho hºadiska, ão môÏem zlep‰iÈ
aj doma. Videl som, Ïe v‰etci, ão boli so
mnou v MedÏugorí, boli veºmi spokojní,
lebo sa v duchu vedeli preniesÈ na to
miesto. Verím, Ïe to pomôÏe aj in˘m, Ïe
táto poklona sa roz‰íri na celú rodinu.
MôcÈ sa zastaviÈ a byÈ potichu s JeÏi‰om Kristom – tento ãas je veºmi vzácny. AdorovaÈ JeÏi‰a Krista v spoloãenstve spolu s Máriou.
Prenesme sa z farského spoloãenstva na celoslovenskú úroveÀ. Vieme, Ïe celé Slovensko by potrebovalo duchovnú obnovu. Myslíte si, Ïe
MedÏugorie má k tomu ão povedaÈ,
daÈ nejaké podnety aj pre na‰ich veriacich na Slovensku?
Mariánska úcta má v na‰om národe
veºkú tradíciu. Myslím si, Ïe neexistuje
farnosÈ, kde by táto úcta nebola. Koniec koncov to, ão priná‰a posolstvo
z MedÏugoria, nie je niã nové. Bol som
prekvapen˘ jednoduchosÈou Máriinej
‰koly. Obsahuje päÈ základn˘ch bodov:
modlitba, pôst, Sväté písmo, zmierenie,
Eucharistia. Niã nového, ale predsa
nieão nové – ak to zaãneme skutoãne
praktizovaÈ. A vlastne o to ide: to, ão je
v kaÏdej farnosti na Slovensku, ão kaÏd˘ vie, ão praktizuje kaÏdá farnosÈ,
av‰ak moÏno aÏ príli‰ rutinovane. V‰etko moÏno oÏiviÈ, aby to bolo v duchu
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v˘zvy z MedÏugoria. To je dôleÏité pre
obnovu Slovenska a pre vnesenie pokoja do ná‰ho národa. Po revolúcii sa
otvorili veºké moÏnosti ako preÏiÈ svoj
Ïivot, ako si zv˘‰iÈ Ïivotnú úroveÀ – a to
v‰etko potom na úkor duchovného Ïivota, na úkor rodiny, na úkor osobného
vzÈahu s Bohom, na úkor viery. Nakoniec ten nov˘ Moloch, ktor˘m sú peniaze, dokáÏe pohltiÈ svojho konkurenta,
ako hovorí JeÏi‰ v evanjeliu: „NemôÏete
slúÏiÈ aj Bohu, aj mamone.“ JeÏi‰ nehovorí, Ïe nemôÏete slúÏiÈ Bohu a ‰portu,
Bohu a práci a podobne, ale hovorí: aj
Bohu, aj mamone. Teda mamona je najväã‰í konkurent Bohu. VÏdy v dejinách
bola a tak je to aj teraz.
Medzi mnoh˘mi veriacimi prevláda
opatrn˘ postoj voãi MedÏugoriu. Na
základe va‰ich skúseností myslíte
si, Ïe sú opodstatnené obavy z MedÏugoria?
Myslím si, Ïe obavy nie sú opodstatnené, av‰ak re‰pektujem u kaÏdého ten
opatrn˘ postoj. Aj ja som ho mal a stále
som opatrn˘ v tom, aby sa nieão neprehnalo, aby sa zbytoãne nezablokovalo
nieão, ão povaÏujem za dobré. Lebo to
uÏ priná‰a svoje ovocie. Aj na Slovensku vidíme mnoh˘ch vizionárov, objavujú sa nové miesta nejak˘ch zjavení Panny Márie a veºmi ºahko by sa mohlo trochu znehodnotiÈ poslanie Márie v Ïivote
na‰ej putujúcej Cirkvi. Teda postoj mám
vÏdy opatrn˘. Vidím v‰ak priestor na
oÏivenie duchovného Ïivota, aby bol
príÈaÏliv˘ pre v‰etk˘ch. TakÏe opatrnosÈ
– ja ju re‰pektujem. Netreba veºké reãi,
pozval by som kaÏdého do MedÏugoria.
Tam sa môÏe sám presvedãiÈ a tak by
to bolo najlep‰ie.
O MedÏugorí sa hovorí, Ïe tam ne-

medju 65 vnutro

16.7.2002 11:55

Stránka 29

Modlitba

staãí ísÈ iba jedenkrát. Ak budete
maÈ príleÏitosÈ, pôjdete?
UÏ ma pozvali na júlové medzinárodné stretnutie kÀazov, duchovné cviãenia, ale pre krátkosÈ ãasu sa to uÏ nedalo zariadiÈ. Vidím, Ïe duch tohto prostredia tak presiakne ãloveka, Ïe ho
tam stále Èahá. Lebo je to naozaj miesto
modlitby, miesto obnovy. Miesto, kde
som sa naozaj stretol s hlbokou vierou.
Vo svojom kÀazskom Ïivote aj ja pozorujem, Ïe nie je ãas modliÈ sa. Je veºa
práce, veºa starostí a aj pri stretnutí
s ºuìmi sa ãasto stretávam s argumentáciou: „Nemám ãas.“ Nar˘chlo ráno,
keì sa prebudím, uÏ v‰etko me‰ká, uÏ
je neskoro. Poãas dÀa je mnoho starostí, problémov a ÈaÏkostí, nie je kedy
modliÈ sa. Veãer zasa padám od únavy.

V MedÏugorí som objavil nov˘ pohºad aj
na modlitbu. Nie je pravda, Ïe nie je ãas
modliÈ sa, av‰ak práve naopak, keì sa
nemodlím – tak potom niã nestíham.
Nevládzem. TakÏe nakoniec hlavn˘m
problémom nie je ãas. Keby Boh videl,
Ïe snáì jeho synovia a dcéry majú málo
ãasu, tak by pre neho nebol problém
stvoriÈ deÀ s päÈdesiatimi hodinami.
LenÏe problémom je láska. Keì táto
láska neexistuje, tak potom je ÈaÏké priniesÈ nieão, ão pokladám za ãosi navy‰e. Aby sme nadobudli lásku, treba
sa zaãaÈ modliÈ. Keì uÏ potom získame
trochu lásky, nebude ÈaÏké nájsÈ si ãas.
ëakujem vám za rozhovor.
(pre MCM Bratislava rozhovor viedol mk)
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Kráºovná pokoja,
ukáÏ nám cestu
k zmiereniu!
Dnes v na‰om mobilnom a multimediálnom svete sa ºudské vedomosti
kaÏd˘ch pár rokov zdvojnásobujú. Aby
sme Ïivot zvládli, potrebujeme stále
viac vedomostí. Preto je stále viac
vzdelan˘ch a uãen˘ch ºudí. No stali
sme sa t˘m aj skutoãne múdrej‰ími?
Musíme kon‰tatovaÈ, Ïe ºudstvo sa
z dejín veºmi nepouãilo ani napriek
vedomostiam nakopen˘m v posled-
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nom storoãí. V‰etky chyby sa opakujú. Len sa rozpamätajme na konflikty
a vojny posledn˘ch ãias.
Stále trvá opodstatnené nebezpeãenstvo, Ïe nenávisÈ, pomsta a násilie vtiahnu ºudstvo e‰te hlb‰ie do
‰pirály násilia. Preto nás medÏugorská Matka BoÏia stále vyz˘va na pokoj a zmierenie. Len ak sa rozhodneme pre radikálne zmierenie, pre rozhodn˘ pokoj, môÏe
nás z toho Boh vyslobodiÈ.
âlovek, ktor˘ nenávidí alebo nejak˘m in˘m spôsobom nemá usporiadan˘ vzÈah k Bohu
a k ºuìom, je ne‰Èastn˘ a nemá
pokoja. Trpí, lebo
nivoãí seba i blíÏnych. To platí pre
rodiny, spoloãenstvá aj pre národy.
V‰ade tam, kde
niet zmierenia, sÈaÏujeme si Ïivot navzájom.
Zmierenie je jed-
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na z najväã‰ích a najÈaÏ‰ích úloh pre
ºudstvo. PrijaÈ kríÏ zmierenia – to je
cena za dobrú budúcnosÈ. Bez zmierenia niet pre nás budúcnosti.
Kto v‰ak spôsobí to zmierenie, ktoré nám dá budúcnosÈ?
Keì sa modlíme s Máriou,
modlíme sa s Àou, ako sa
modlila vtedy, keì prosila s apo‰tolmi o Ducha
Svätého. To Duch Svät˘ vo mne pôsobí,
aby som sa modlil
alebo odpú‰Èal. Moja zboÏnosÈ nie je
cieºom. Moje úsilie
moÏno porovnaÈ
s napæÀaním nádob vodou ako
v Káne Galilejskej,
keì JeÏi‰ urobil
prv˘ zázrak. NapæÀanie nádob vodou je dôleÏité, ale
aÏ Duch Svät˘ spôsobí, Ïe sa z vody stane víno. Duch Svät˘
spôsobuje, Ïe je ãlovek
ochotn˘ odpú‰ÈaÈ, av‰ak
nie bez na‰ej spolupráce.
V Jánovom evanjeliu nám JeÏi‰
hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávaÈ moje slovo a môj Otec ho bude
milovaÈ; prídeme k nemu a urobíme si
uÀho príbytok“ (Jn 14, 23).
JeÏi‰ a Otec si v nás vytvoria príbytok. KaÏd˘, kto miluje JeÏi‰a, stáva sa
sám BoÏím príbytkom. Tento príbytok
v‰ak nemá materiálne rozmery, ale je
to priestor pre vzÈah. V rozlúãkovej
reãi JeÏi‰ hovorí o tomto BoÏom prí-

bytku. Je to naplnenie BoÏej túÏby
byÈ s ºuìmi. Naplnenie Nového zákona: „Budem medzi vami preb˘vaÈ.“
Telesne sa to uskutoãnilo v Márii.
Keì milujeme Boha, uskutoãní sa to
aj v nás a medzi nami. Preto
sme ist˘m spôsobom v‰etci
„matkami“. Celá Cirkev je
matkou, je materinskou
in‰titúciou.
Duch Svät˘ spôsobil, Ïe Mária poãala
JeÏi‰a. Potom ho
nosila pod srdcom.
Syn BoÏí sa nestal
ãlovekom iba skrze Ducha Svätého, ale aj spolupôsobením Márie. Materstvo bolo skutoãne Máriinou prácou.
Tak je to aj so
zmierením. Spôsobuje ho Duch Svät˘.
No my to pôsobenie
musíme vynosiÈ.
„Zatienenie“ je svojráznosÈ Ducha Svätého. On
nieão spôsobí a potom sa
skryje. Jeho pôsobenie je vÏdy
zamerané na Krista. On je Pánov Duch.
On je Duch jednoty a múdrosti.
Prosme Matku BoÏiu: Stolica múdrosti, ukáÏ nám cesty k zmiereniu
a pokoju, cesty k uskutoãÀovaniu hlbokého spojenia s Bohom a so v‰etk˘mi ºuìmi.
Mária, Kráºovná pokoja, oroduj za
nás!
br. Ignaz Domej
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„MÔÎETE ÍSË,
STE UZDRAVENÁ“
„Som dvanásta zo 14 detí. Môj otec
sa rúhal Bohu a bíjal moju matku a deti.
âasto sme hladovali, spávali sme po
troch v jednej posteli. Ako 9-roãná som
pocítila povolanie staÈ sa rehoºnou
sestrou, ale môj otec to nedovolil, lebo
chcel, aby som pracovala a tak pomáhala svojej rodine. Vydala som sa
a zvlaÏnela som vo viere. Môj muÏ veril
málo, ale chodievali sme na nedeºnú
om‰u.
V roku 1998 som sa musela podrobiÈ
operácii s diagnózou rakoviny maternice, nasledovala chemoterapia a rádioterapia. O niekoºko mesiacov neskôr rakovina prsníka, ìal‰ia operácia, ìal‰ia
rádioterapia. Potom ÈaÏko ochorel môj
manÏel a ja som sa musela oÀho staraÈ
aÏ do jeho smrti pred dvomi rokmi. Bola
som na konci svojich síl a podrobila
som sa ìal‰ím vy‰etrovaniam. Diagnostikovali mi rakovinu peãene. Trpela som
na celom tele, stále som vracala. Rozhodla som sa vykonaÈ si duchovné
cviãenia v San Giovanni Rotondo, v b˘valej farnosti pátra Pia, aby som si
usporiadala Ïivot na t˘ch pár mesiacov,
ktoré mi e‰te ostávali. T˘ch priveºa
skú‰ok ma deprimovalo. Lekári ma
chceli po tretí raz operovaÈ, musela som
sa rozhodnúÈ.
Poãas prvej noci v San Giovanni Rotondo 12. júna 2000 som mala zvlá‰tny
záÏitok. Myslela som si, Ïe je to sen, ale
nie som si t˘m istá. Nachádzala som sa
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vo veºkej nemocniãnej ãakárni a ãakala
som, k˘m na mÀa príde rad, lebo ma
mali zavolaÈ na tú operáciu. Dvere sa
otvorili a vstúpila mladá Ïena. Bola to
sestriãka v bielom pracovnom plá‰ti.
Hnedé vlasy mala zviazané do chvosta.
I‰la priamo ku mne a povedala mi:
„MôÏete ísÈ, ste uzdravená.“ Celá zarazená som koktala, Ïe nemôÏem odísÈ,
lebo som pri‰la kvôli operácii. Ona zopakovala: „Ale áno! MôÏete ísÈ, ste uzdravená.“ Znovu som jej povedala: „To musí
byÈ omyl, som tu objednaná na operáciu.“ Tu mi dôrazne povedala: „Av‰ak ja
vám hovorím, Ïe ste uzdravená!“
Na druhé ráno sa mi toto „stretnutie“
vybavilo veºmi Ïivo. Rozprávala som sa
o tom s kÀazom a on mi povedal: „âasom sa uÏ uvidí, ãi to bola pravda, alebo
omyl. Medzit˘m sa musíte sama rozhodnúÈ, ãi sa tej operácii podrobíte, alebo nie.“ Rozhodla som sa, Ïe sa nedám
operovaÈ. Pravdu povediac moje bolesti
tej istej noci úplne zmizli. Zasa som normálne jedla, pribrala som a mohla som
spávaÈ, chodiÈ ako zdrav˘ ãlovek. Akási
veºká sila znovu naplnila celú moju bytosÈ. Ó, zabudla som povedaÈ, Ïe keì
som sa z toho sna prebrala, mojou prvou my‰lienkou bolo MedÏugorie: „Musím odcestovaÈ do MedÏugoria!“ Zmocnila sa ma silná túÏba ta odcestovaÈ, no
o MedÏugorí som takmer niã nevedela:
stratená dedina v Bosne a Hercegovine,
niekoºko zjavení mlad˘m pastierom... To
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bolo v‰etko, ão som o tom vedela! Tieto
duchovné cviãenia v San Giovanni Rotondo boli pre mÀa ãasom zm⁄tvychvstania, a ja som sa rozhodla zmeniÈ
svoj Ïivot, daÈ Boha na prvé miesto.
Po t˘ch cviãeniach som hºadala moÏnosÈ cestovaÈ do MedÏugoria a napokon som sa na Sicílii dozvedela o organizovanej púti na Nov˘ rok. Pritom ma
pozvali, aby som sa zúãastnila vo ‰tvrtok veãer na stretnutí modlitbovej skupiny, ktorú zaloÏili na základe posolstiev
Kráºovnej pokoja. KaÏdé posolstvo ma
zasiahlo do srdca a stále viac ma zaplavovala radosÈ. Keì som pri‰la do MedÏugoria, bola som od prvého dÀa nad‰ená t˘mto miestom milosti, keì som
vystupovala po kríÏovej ceste na KriÏevac. Nasledujúci deÀ sme i‰li k Vicke.
Keì som ju uvidela, povedala som si:
túto tvár som uÏ kdesi videla, ale kde?
Tu som zazrela ako v bleskovej snímke

zasa tú scénu mojej noci v San Giovanni
Rotondo a zvolala som: „To je ona! Ona
je tá mladá Ïena v bielom, ktorá mi povedala: MôÏe‰ ísÈ, si uzdravená!“ âudovala som sa a pozorovala som v jej pohºade to svetlo, tie lúãe lásky, ktoré vyÏarovali z jej tváre. Neskôr som mala
príleÏitosÈ nav‰tíviÈ ju a porozprávaÈ jej
o tej noci, v ktorej ma nav‰tívila, a ona
mi len povedala s úsmevom: „Poìakujme sa Bohu!“
Môj Ïivot sa teraz delí medzi môj apo‰tolát na Sicílii a moje modlitbové kajúcne dni v MedÏugorí. Viem, Ïe Matka BoÏia má so mnou urãit˘ plán prostredníctvom tohto uzdravenia a slobody, ktorú
som dostala. Som rada, Ïe môÏem byÈ
jej nástrojom, nech sa stane, ako ona
chce!“ (E, 15. februára 2002)
(Terézia zo Sicílie, 62-roãná)
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Posolstvá z 25. v mesiaci
25. apríla 2002 – „Drahé deti! Radujte sa so mnou v tomto jarnom ãase,
keì sa celá príroda prebúdza a va‰e srdcia túÏia po zmene. Otvorte sa, milé
deti, a modlite sa. Nezabúdajte, Ïe ja som s vami a chcem vás viesÈ k môjmu
Synovi, aby vás obdaril vrúcnou láskou k Bohu a ku v‰etkému, ão pochádza od
neho. Otvorte sa modlitbe a Ïiadajte si od Boha obrátenie svojich s⁄dc, v‰etko
ostatné on vidí a postará sa o to vo svojej prozreteºnosti. ëakujem vám, Ïe ste
prijali moje pozvanie!“
25. mája 2002 – „Drahé deti! Dnes vás vyz˘vam, aby ste dali modlitbu na
prvé miesto vo svojom Ïivote. Modlite sa a nech sa vám modlitba, milé deti,
stane radosÈou. Som s vami a prihováram sa za vás v‰etk˘ch, a vy, milé deti,
buìte radostn˘mi nositeºmi mojich posolstiev. Nech sa vá‰ Ïivot so mnou stane radosÈou. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“
25. júna 2002 – „Drahé deti! Dnes sa modlím za vás a s vami, aby vám
Duch Svät˘ pomohol a zväã‰il va‰u vieru, aby ste e‰te viac prijali posolstvá,
ktoré vám tu dávam na tomto svätom mieste. Milé deti, pochopte, Ïe toto je
ãas milosti pre kaÏdého z vás a so mnou, milé deti, ste v bezpeãí. Chcem vás
v‰etk˘ch priviesÈ na cestu svätosti. PreÏívajte moje posolstvá a uskutoãÀujte
v Ïivote kaÏdé slovo, ktoré vám dávam. Nech sú vám vzácne, pretoÏe prichádzajú z neba. ëakujem vám, Ïe ste prijali moje pozvanie!“

ODKAZOVÁ TELEFÓNNA SLUÎBA
Najnov‰ie mesaãné posolstvo Matky BoÏej z MedÏugoria sa môÏete dozvedieÈ aj prostredníctvom na‰ej odkazovej sluÏby. UÏ od 26. dÀa v mesiaci je
najnov‰ie posolstvo k dispozícii na tomto bratislavskom telefónnom ãísle:

02 / 52 92 72 10
Na toto ãíslo moÏno volaÈ z domova i zo zahraniãia za cenu obyãajn˘ch telefónnych hovorov.
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