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MEDŽUGORSKÉ OZVENY

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
 z 25. septembra 2013:

„Drahé deti!
Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je

váš vzťah k modlitbe každodenný. Modlit-
ba koná zázraky vo vás aj cez vás. Preto, de-
ti moje, nech je modlitba pre vás radosťou.
Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvo-
renejší a pochopíte, že život je dar pre kaž-
dého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Modlitba koná zázraky
Modlitba je pozdvihnutie duše k Bohu

alebo žiadosťou k Bohu o dobrá, ktoré sú
v súlade s jeho vôľou. Je vždy darom od Bo-
ha, ktorý prichádza, aby sa stretol s člove-
kom. Kresťanská modlitba je osobným a ži-
vým vzťahom Božích detí s ich nekonečne
dobrým Otcom, s jeho Synom Ježišom Kris-
tom a s Duchom Svätým, ktorý prebýva v ich
srdciach. (Kompendium KC, 534) Táto struč-
ná ale vyčerpávajúca definícia modlitby sa
vzťahuje na všetkých veriacich v Boha, ale
druhá časť je záväzná pre nás kresťanov. Ak
naša modlitba nebude osobným a živým vzťa-
hom s Bohom, stratí svoju vnútornú podstatu
a čoskoro sa zredukuje na matné svetielko,
ktoré nie je schopné dať svetlo a udržať
vitálne spojenie nás ratolestí s pravým
viničom. (Jn 15, 1-7)

Nech je váš vzťah k modlitbe každodenný,
vyzýva a napomína nás Mária. Ak to tak nebu-
de, nebude môcť byť pokrmom pre našu dušu,
oporou v našich ťažkostiach, pomocou v búr-
kach a útočiskom v pravde. Modlitba koná
zázraky vo vás aj cez vás, hovorí Mária. Mod-
litba teda nie je ani tak naším produktom, ovo-
cím nášho činu, ale má svoj pôvod inde a do-
stáva moc od niekoho Iného. Modlitba je poz-
dvihnutie duše k Bohu... Je vždy darom od
Boha, ktorý prichádza, aby sa stretol s člove-
kom, učí nás Kompendium citované vyššie.

Nie je to teda vycibrenosť našich slov, čo
dáva našej modlitbe účinnosť a silu, ale čistota
srdca, ktorou z nej disponujeme. Nie sú to za-
myslenia k tajomstvám ruženca, čo určujú silu
tejto modlitby. Zovrime medzi prstami ruženec,
zanechajme všetky myšlienky, starosti a zne-
pokojenia a vstúpme do tejto modlitby, oázy
pokoja a lásky, ktorá nás zmieruje s Bohom
a tak s nami samými a s našimi bratmi.

Mária nás povzbudzuje: Modlitba koná
zázraky vo vás aj cez vás. Preto, deti moje,
nech je modlitba pre vás radosťou. Koľko
času vynakladáme na užitočné ale aj neužitoč-
né veci počas dňa. Koľko času sme pripojení
na internet a koľko napojení na Boha? Ostaň-
me vždy napojení na neho, aj keď pracujeme,
oddychujeme alebo spíme, a tak prinesieme
do sveta jeho ovocie.°

Ozveny Kráľovnej pokoja

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
z 25. októbra 2013:

„Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili mod-

litbe. Modlitba koná zázraky vo vás aj skrz
vás. Preto, deti moje, v jednoduchosti srdca
žiadajte od Najvyššieho, aby vám dal silu
byť Božími deťmi a nie aby satan s vami
triasol ako vietor s konármi. Deti moje, zno-
vu sa rozhodnite pre Boha a hľadajte iba
jeho vôľu, a potom v ňom nájdete radosť
a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Hľadajte Otcovu vôľu
Dnes oveľa viac ako včera sme vystavení

satanským úkladom medzi dobrom a zlom, me-
dzi tým, čo je pravé a čo falošné a tým, čo je
Božie a čo diabolské. Je to spleť poloprávd
a ľstivých lží, predstieraného mieru, ukrývajú-
ceho v sebe vojnu, a rozdelenia povrchne po-
prašovaného bratskou družnosťou. Je to vie-
rolomná zmiešanina, z ktorej je pre všetkých,
vrátane kňazov, ťažké sa vymaniť.

Trasie dôverou v biblickú múdrosť ako zá-
štitu voči každej mystifikácii a dôverou
v schopnosť odhaliť neohrabané preobleče-
nie anjela tmy v anjela svetla. Koľkokrát nás
Mária vyzvala modliť sa za našich kňazov, no
možno sme to aj urobili, ale bez patričného
vedomia. Mária je však ozajstnou matkou
a nepopustí od svojich detí. Nie nadarmo je
desaťročia denne prítomná v Medžugorí.

Prebieha boj medzi temnom a svetlom
a Máriina prítomnosť je zárukou univerzálnej
spásy. Treba ale okolo nej zovrieť šíky a usku-
točniť, čiže urobiť účinnými, všetky Máriine
návrhy, výzvy a naliehania. Nejde o vymeno-
vanie niečoho, čo treba urobiť, ale o ponore-
nie sa dušou a telom do toho, čo Mária odpo-
rúča, a prežívať všetky poučenia, počnúc po-
učeniami z evanjelií a končiac Máriinými
aktuálnymi posolstvami.

Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili mod-
litbe, hovorí nám Mária. Neznamená to modliť
sa ďalšiu modlitbu alebo ďalší desiatok ružen-
ca, ale otvoriť sa modlitbe, čo znamená otvo-
riť srdce a dušu príchodu Ducha Svätého, to-
mu, ktorý jediný sa môže v nás a namiesto
nás skutočne modliť. Modlitba teda nie je ne-
jaká magická formulka ani nejaký náš produkt,
ale udalosť Ducha, ktorá sa deje v nás, ak sa
mu otvoríme, ak túžime po tom, aby prišiel,
a ak ho očakávame s úprimnou túžbou. Tak
sa modlitba stáva živou silou a koná zázraky
v nás a cez nás.

O čo máme v modlitbe prosiť? Mária nám
odporúča, aby sme si obnovili svoje
rozhodnutie pre Boha, teda hľadali iba jeho
vôľu, čo je to, o čo prosíme v modlitbe Otče
náš. V ňom potom nájdeme radosť a pokoj.

Posolstvo Mirjane
z 2. októbra 2013

„Drahé deti, milujem vás materinskou lás-
kou a s materinskou trpezlivosťou čakám na
vašu lásku a jednotu. Modlím sa, aby ste boli
spoločenstvom Božích detí, mojich detí. Mod-
lím sa, aby ste ako spoločenstvo radostne o-
žili vo viere a láske môjho Syna. Deti moje,
zhromažďujem vás ako svojich apoštolov
a učím vás, aby ste druhých zoznámili s lás-
kou môjho Syna, aby ste im priniesli radost-
nú zvesť, ktorou je môj Syn. Dajte mi svoje
otvorené, očistené srdcia a ja ich naplním
láskou k môjmu Synovi. Jeho láska dá zmy-
sel vášmu životu a ja budem kráčať s vami.
Budem s vami do stretnutia s nebeským Ot-
com. Deti moje, zachránia sa iba tí, ktorí
s láskou a vierou kráčajú k nebeskému
Otcovi.

Nebojte sa, som s vami. Dôverujte svojim
pastierom tak, ako im môj Syn dôveroval,
keď si ich vyvolil a modlite sa, aby mali silu
a lásku viesť vás. Ďakujem vám.“

Zmysel života
Mária je s nami preto tak dlho, aby sme si

pripomenuli kto sme, odkiaľ prichádzame
a kde nás očakávajú a aby sme si pripomenuli
spoločenstvo s Bohom. Ovocie jej prítomnos-
ti je už zrelé a ďalšie dozrieva v našich srd-
ciach, ale naša odpoveď ešte stále nestačí.
Nosme v srdci toto posolstvo, učme sa počú-
vať srdcom, odmietať všetko, čo nás vzďaľuje
od Božieho slova a túžiť len po tom, čo nás
k nemu priblíži. Môžeme tak urobiť, lebo Má-
ria je s nami a jej pomoc je istá a mocná.°
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Pápež František

Nemôžeme byť kresťanmi bez toho
aby sme nepoložili Kristovu lásku

do centra nášho života
Pápež František slávil doobeda 31.októbra

2013 svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri
oltári, kde je hrob blahoslaveného Jána Pavla
II. Zamýšľal sa nad čítaniami dňa, nad Listom
svätého Pavla Rimanom, v ktorom apoštol
národov hovorí o svojej láske ku Kristovi,
a nad úryvkom Evanjelia podľa svätého
Lukáša, v ktorom Ježiš plače nad
Jeruzalemom, ktorý nepochopil, že ho miluje.
Z jeho kázne vyberáme:

„V týchto čítaniach sú dve veci, ktoré sa
ma dotýkajú. Po prvé je to Pavlova istota:
´Nikto ma nemôže odlúčiť od Kristovej lásky.´
Veľmi miloval Pána, lebo ho videl, stretol ho
a Pán zmenil jeho život. Miloval ho natoľko,
že povedal, že nič ho nemôže odlúčiť od neho.
Práve táto Pánova láska bola centrom,
skutočným centrom Pavlovho života.
Prenasledovania, choroby, zrady a všetko, čo
zažil, všetko to, čo sa v jeho živote stalo, nič
z toho ho nemohlo odlúčiť od Kristovej lásky.
Kristova láska bola centrom, stredobodom
jeho vlastného života.

A bez Kristovej lásky, bez prežívania tejto
lásky, bez jej poznania a bez sýtenia sa ňou
nemožno byť kresťanom. Kresťanom, ktorý
cíti Pánov pohľad, taký krásny pohľad, cíti
sa byť milovaný Pánom a milovaný až do kon-
ca. Cíti... Kresťan cíti, že jeho život bol zachrá-
nený Kristovou krvou. A to je láska, to je
vzťah lásky. Toto je prvá vec, ktorá sa ma
veľmi dotýka. Ďalšia vec, ktorá ma oslovuje,
je Ježišov smútok, keď pozerá na Jeruzalem.
´A ty, Jeruzalem, ktorý si neporozumel tejto
láske.´ Nerozumel Božej nehe v tom krásnom
obraze, o ktorom rozprával Ježiš. Nerozumieť
Božej láske, to je opak toho, čo hovorí svätý
Pavol.

Ale áno, Boh ma miluje, Boh nás miluje. Je
to však niečo abstraktné, niečo, čo sa nedotý-
ka môjho srdca a ja sa zariadim v živote, ako
sa bude dať? Tam niet vernosti. Plač Ježišov-
ho srdca nad Jeruzalemom je toto: ́ Jeruzalem,
ty nie si verný, nedovolil si, aby som ťa
miloval a spoľahol si sa na množstvo modiel,
ktoré ti sľubujú všetko, hovoria ti, že ti dajú
všetko, a potom ťa opustia.´ Neprijatá láska,
to je Ježišovo srdce, utrpenie Ježišovej lásky.

Dnes tu máme dva obrazy. Pavla, ktorý
ostáva až do konca verný Ježišovej láske,
odkiaľ čerpá silu ísť ďalej a znášať všetko.
Cíti sa slabý, cíti sa hriešny, ale má silu v Božej
láske, v stretnutí, ktoré mal s Ježišom Kristom.
Na druhej strane je mesto a neverný,
neveriaci ľud, ktorý neprijíma Ježišovu lásku,
či dokonca horšie, žije túto lásku len
spolovice. Trochu áno a trochu nie, podľa
toho, ako sa mu to hodí. Pozrime na Pavla
s jeho odvahou, ktorá pochádza z tejto lásky,
a pozrime na Ježiša, ktorý plače nad mestom,
ktoré nie je verné. Pozerajme na Pavlovu

Pozor však, máme HĽADAŤ LEN BOŽIU
VÔĽU, aby sme neriskovali, že namiesto
JEHO vôle budeme plniť vôľu niekoho iného,
kto sa za NEHO vydáva.°

Zamyslenia Nuccio Quadrocchi

vernosť,  na neveru mesta Jeruzalema
a v strede viďme Ježiša, jeho srdce, ktoré nás
veľmi miluje. Čo tu môžeme robiť? Otázka
znie: Podobám sa viac na Pavla, alebo na
Jeruzalem? Je moja láska k Bohu taká silná,
ako bola Pavlova, alebo je moje srdce vlažné
ako srdce Jeruzalema? Pane, na príhovor Jána
Pavla II. nám pomôž odpovedať na túto
otázku. Nech sa tak stane.“

(Zdroj: news.va)

Aby sme neboli vlažnými
kresťanmi

Dňa 24. októbra 2013 hovoril Svätý Otec
v Dome svätej Marty o logike „predtým“
a „potom“ a to z dôvodu, aby sme sa nestali
vlažnými kresťanmi, či priamo pokryteckými.
Týmto výrazom pápež František navrhol po-
stoj, akým majú kresťania prikročiť k tajom-
stvu spásy, ktorú vykonal Ježiš. S odvolaním
sa na List Rimanom (6, 19-23), v ktorom sa
svätý Pavol „snaží o to, aby sme pochopili
to také veľké tajomstvo našej spásy,“ pápež
hovorí, že apoštol upozorňuje na to, že nie je
ľahké pochopiť a precítiť toto tajomstvo.

Ako pomoc na pochopenie toho používa
pápež to, čo definuje ako logika „predtým“
a „potom“, čo znamená pred Ježišom a po
Ježišovi.

„Ježišova krv nás znovu stvorila, je to
druhé stvorenie. A ak predtým bol celý náš
život, naše telo, naša duša a naše zvyky na
ceste hriechu a neprávosti, po tomto znovu
stvorení sa máme usilovať kráčať cestou

spravodlivosti a posväcovania. Pavol
používa práve slovo posvätenie. My všetci
sme boli pokrstení, naši rodičia urobili za nás
akt viery.“

„Túto vieru,“ ako nás povzbudil pápež
František, „máme my znovu prevziať a niesť
ďalej svojím spôsobom života...“ Svätý Otec
v skutočnosti priznal, že „sme slabí a často-
krát sa dopúšťame hriechov, nedokona-lostí.“

Znamená to teda, že nie sme na ceste
posväcovania? „Áno aj nie,“ odpo-vedal
pápež. A ďalej vysvetľuje: „Ak si človek
navykne na akýsi život a povie: ´Verím
v Ježiša Krista, ale žijem si ako chcem,´“
potom „toto človeka neposvä-cuje, takto
to nejde a je to rozpor.“ Ale „ak si človek
povie: ́ Som hriešnik, som slabý“ a „stále
prichádza za Pánom a ho-vorí mu: ́ Pane,
daj mi silu, daj mi vieru. Ty ma môžeš
uzdraviť´“ cez sviatosť zmierenia, potom
„aj naše nedokonalosti poslúžia na ceste
posväcovania.“

Vždy však ostáva to „predtým“
a „potom“. „Pred úkonom viery, pred
prijatím Ježiša Krista, ktorý nás znovu

stvoril svojou krvou, sme boli na ceste
nespravodlivosti. Potom sme sa ocitli na ceste
posväcovania, ale musíme ju brať vážne.“
Avšak brať ju vážne, ako uviedol pápež,
znamená konať „skutky spravodlivosti.“
Predovšetkým to znamená ctiť si Boha, Boh
je vždy prvý. A potom „robiť to, čo nám radí
Ježiš: pomáhať druhým, kŕmiť hladných, dať
vodu smädným, navštevovať chorých
a väznených. Toto sú skutky, ktoré robil Ježiš
vo svojom živote, a sú to skutky
spravodlivosti a skutky znovu stvorenia. Keď
my dáme jesť hladnému, znovu v ňom
stvoríme nádej. A tak aj u ostatných. Ale ak
prijmeme vieru a potom ju nežijeme, sme
kresťanmi, ale len v spomienke: Áno, bol som
pokrstený, ale žijem, ako sa dá.“

Bez vedomia tohto „predtým“ a „potom“,
ktoré naznačuje Pavol, „je naše kresťanstvo
k ničomu. Ba dokonca sa vydávame cestou
pokrytectva. Hovorím si kresťan, ale žijem ako
pohan. Niekedy sa tomu hovorí ´kresťan
napoly´, ten, kto to neberie vážne. Sme svätí,
ospravedlnení, posväcovaní Kristovou
krvou.“ A ak sa toto posväcovanie neberie
vážne, potom sa stávame tými, ktorých pápež
označil ako „vlažní kresťania, ktorí hovoria áno
aj nie. Je to tak trochu ako hovorili naše mamy,
´navoňaný, nalakovaný kresťan´, vo vnútri
však nedošlo k obráteniu a nenachádza sa tam
ono Pavlovo odhodlanie: ´Preň som všetko
stratil a pokladám za odpadky, aby som získal
Krista a našiel sa v ňom.  ́(Flp 3, 8-9)“

Takéto bolo „Pavlovo zanietenie“ a také má
byť „zanietenie kresťana,“ povedal ďalej
pápež. Treba stratiť všetko, čo nás vzďaľuje
od Ježiša Krista, Pána. Treba stratiť všetko,
čo nás vzďaľuje od aktu viery v ňom a od aktu
viery v znovu stvorení prostredníctvom jeho
krvi. „A všetko činiť novým. V Kristovi je
všetko nové.“

Je tento cieľ možný? „Áno, odpovedal
Svätý Otec a vysvetlil to: „Robil tak svätý
Pavol. Robilo tak a robí tak veľa kresťanov.
Nielen tí svätí, ktorých poznáme, ale aj
anonymní svätí, ktorí žijú svoje kresťanstvo
skutočne. Môžeme si dnes položiť otázku:
´Chcem žiť svoje kresťanstvo skutočne?
Verím, že som znovu stvorený Kristovou
krvou a chcem niesť toto zvovu stvorenie
ďalej, až po deň, keď uvidím novú zem a nové
stvorenie? Alebo som tak trochu napoly?´“

„Prosme svätého Pavla,“ ktorý nám dnes
hovorí touto logikou „predtým“ a „potom“,
uzavrel pápež František, „o milosť žiť skutočne
ako kresťania a skutočne veriť, že sme boli
posvätení krvou Ježiša Krista.“

(Zdroj: L´Osservatore Romano)



Cesta viery
V článkoch, ktoré uverejňujeme, bola

naznačená cesta viery, ktorá sa dá zhrnúť
nasledovne: obetovať svoj život Ježišovi
Kristovi cez Najsvätejšiu
Pannu Máriu, aby sme
s ňou boli spojení v Duchu
Svätom, boli s dôverou
odovzdaní do Otcových
rúk a žili podľa zákonov
čistého Ducha. Celý
vesmír  musí byť
privedený ku Kristovi
a v tejto dobe trojičné
pôsobenie smeruje
k privedeniu celého
stvorenia ku Kristovi.
V tejto dobe  sa má
všetkým zvestovať
spasenie, ktoré vykonal
Ježiš Kristus, a Boží plán
privedenia všetkého
k nemu. Všetci sa budú
musieť rozhodnúť buď pre Ježiša Krista alebo
proti nemu.

Evanjelizácia vesmíru sa na začiatku
uskutočňuje v duchu. Duch Svätý v tejto
dobe prostredníctvom mimoriadnych
nástrojov, ktoré sú spojené s celým nebom
a očistcom, preniká vesmír, aby pripravil
každého človeka dobrej vôle a uschopnil ho
k rozhodnutiu pre Ježiša Krista. Bude to

musieť byť jasné rozhodnutie – buď
s Ježišom, alebo s Luciferom. Už nebude
možné ostať nerozhodným.

Pôsobenie mimoriadnych nástrojov
v duchu zodpovedá presnému poriadku, ktorý
si praje Boh. Najprv je to pôsobenie anjelov a
centrálnej bunky v Božom ľude, ktorú vybral
Boh, aby sa pripravila cesta pre udalosti, ktoré
prídu. Jedná sa teda o postupný proces,
ktorého trvanie bude záležať na odpovedi
ľudí. Tento proces však nebude pokračovať
donekonečna, lebo Boh určil hranicu ľudskej
nerozhodnosti.

Celé stvorenie čaká, až sa kresťania na
Zemi pripoja k Božiemu pôsobeniu spolu
s mimoriadnymi nástrojmi. Kresťania sú
povolaní, aby svedčili pred celým vesmírom
o prvom Ježišovom príchode. Preto sú
vyzvaní k uvedomeniu si sily, s akou Duch
Svätý zapojuje vesmír, aby posilnil svoj ľud
a oslovil každého človeka dobrej vôle.

Každý sa má v úplnej slobode
a s prebudeným duchom rozhodnúť, ako
a akým spôsobom má slúžiť Bohu a Božiemu
plánu pre túto dobu. Boh čaká, že sa jeho ľud
konkrétne vydá cestou uskutočnenia svojho
povolania. Preto je dobré, aby sa kresťania

organizovali v bunkách, v spoločenstve lásky
a služby. Spoločne s druhými si môžu upevniť
svoje rozhodnutie a byť stále vierohodnejšími
svedkami Božej prítomnosti a Božieho
pôsobenia v nich, medzi sebou a ich

prostredníctvom. Tak sa dosiahne obnova
Božieho ľudu, ktorý bude úplne spojený
s Ježišom Kristom a v spoločenstve so
všetkými silami dobra, ktoré pôsobia vo
vesmíre.

Svätý Michal je predchodcom druhého
Ježišovho príchodu a je na čele Božích šíkov.
Obracia sa priamo na Kristovu Cirkev na Zemi,
aby ju vyzval k odpovedi. Celý ľud musí byť
pripravený prijať Kristov slávny príchod.
Svätý Michal zhromaždí ľud a odovzdá ho
Kristovi.

Boží ľud je bežným nástrojom, ktorý Boh
používal, aby uskutočnil svoje plány. V tejto
fáze ľudských dejín a pred nesmiernymi
výzvami, ktoré čakajú všetky Božie deti, Boh
určil aj mimoriadne nástroje, aby pomohol
svojmu ľudu. Tí majú za úlohu pripraviť cestu
ľudu, pomôcť mu a ochraňovať ho pred
útokmi zlého.

Nikto nebude môcť sám prejsť cestou,
ktorá sa otvára pred celým vesmírom, žiaden
z mocných ľudí na Zemi, ani žiaden
charizmatik. Všetci sa majú spojiť
s mimoriadnymi nástrojmi tak, ako to chce
Boh. Kto odmieta tieto nástroje, ostáva
v nebezpečí neplodného individualizmu, ktorý
ho povedie do zmätku a vystaví ho pôsobeniu
pekelných síl.

S Božím pôsobením však zároveň pôsobí
aj Lucifer a jeho nasledovníci. Tí pripravujú
príchod Antikrista. Môžeme si predstaviť,
a čiastočne to už vidíme, v akom veľkom
napätí medzi dobrom a zlom sa nachádza Zem.
Očakáva sa od nej
odpoveď Bohu. Boh
dovolí, aby toto napätie
dosiahlo svoj najvyšší
vrchol s cieľom, aby
úplne vyniklo dobro a aby
bolo zlo prinútené sa
stiahnuť. Každý bude
skúšaný a všetko
egoistické sa zrúti. Na
svetlo vyjdú lži,  na
ktorých stojí moc
a falošná istota ľudí na
Zemi. Aj mocní na Zemi
budú skúšaní jeden po
druhom. Falošná,
e g o c e n t r i c k á

a individualistická spiritualita bude tvrdo
skúšaná a bude vystavená vplyvu
nepriateľských síl. Nič neostane stáť bez
univerzálneho spoločenstva s mimoriadnymi
nástrojmi.

Treba však mať na mysli tri stĺpy, základy
Božieho kráľovstva. Sú nimi obeta života
Ježišovi Kristovi cez Nepoškvrnené Srdce
Panny Márie, nepoškvrnenosť (teda
priamosť a priezračnosť pred Bohom)
a univerzálne spoločenstvo. Vytrvalo treba
pokračovať na ceste. Boh svojich nikdy
nenechá samých, povedie ich správnou
cestou. Bude ich poučovať svojimi silnými
vnútornými podnetmi a bude ich chrániť.
Netreba mať strach. Boh všetko potvrdí
podľa Ježišovho zasľúbenia.

„Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, lebo
sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21, 28)

br. Tomáš

ÚKON ODOVZDANIA SA
Tebe, Najsvätejšia Trojica,
v jednote s celou Cirkvou
na nebi, na zemi, v očistci
a so všetkými stvoreniami,*
v Srdci nepoškvrnenej Matky,
odovzdávam svoj život ako obeť
za spásu celého sveta.
Nech ma tvoja láska, ó, Matka,
ochráni, očistí, a tak odovzdá,
aby moje darovanie sa Ježišovi
bolo vždy a všade
duchovnou bohoslužbou,
„ako obeť živá, svätá a Bohu milá.“**
Nech oheň tvojej lásky, ó, Duchu Svätý,
zapáli moje srdce a všetky moje kosti,
aby som mohol s tvojou pomocou
prekonať všetky pokušenia
a odpovedal celkom na každý tvoj

podnet.***
Kiež moja duša a celé moje bytie, Otče,
pozná a uzná tvoju
nekonečnú lásku
a kiež môžeš Ty, vždy a vo všetkom,
vo mne rozpoznať svoje dieťa,
ktoré sa zrodilo z tvojho lona a ktoré sa

túži navrátiť,
aby sa s tebou zjednotilo navždy.
Amen.

* (porov. Zj 5)
** (porov. Rim 12, 1-2)
*** (porov. Jer 20, 7-9)
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Pastiersky list Konferencie
biskupov Slovenska  na prvú

adventnú nedeľu 2013
Milí bratia a sestry !
Advent, do ktorého

sme dnes vstúpili,  je
obdobím prípravy na
Vianoce. Tieto sviatky
nám pripomínajú príchod
Božieho Syna na svet.
Ako sám hovorí, prišiel,
aby sme mali život a aby
sme ho mali hojnejšie.
(porov. Jn 10, 10) To

najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku
je práve život. Preň tu pripravil podmienky
a stanovil zákony. Ak ich budeme
rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa
človek postaví proti Božiemu poriadku,
nastolí kultúru smrti.

Mimoriadna Božia starostlivosť
je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh

stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú
prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl.
A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval
rodinu. Boh chce, aby každý človek
prichádzal na svet do láskyplného
usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak
to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo
o ľudské zlyhanie. Počas celého života má
človek v rodine prežívať mnoho foriem
ľudského šťastia. Začína to šťastím dieťaťa,
ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi
bezpečne a pritom bezstarostne. Ono rastom
a dospievaním dozrieva a mení sa na šťastie
zamilovaného manžela, či manželky a neskôr
na šťastie užitočného otca a matky. Napokon
je to šťastie starých rodičov, ak im je dopriate
radostne hľadieť na svoje dobre vychované
potomstvo, ako si zodpovedne počína. Každú
etapu ľudského šťastia zabezpečuje
usporiadaná rodina.

Rodina je Božia ustanovizeň.
Preto nie je v moci človeka rodinu

zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novo-
manželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa
muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení
tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný
hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou
Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu
ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. Nemusí
však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže
zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa
deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa
znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve
v nej nadobúda pozemskú dokonalosť.
Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti.
Aktéri kultúry smrti používajú na jej
presadenie značne prešpekulované metódy.
Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne
nový a opačný, teda dehonestujúci obsah.
Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach
dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť
také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod
rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú,
otec a matka strácajú možnosť svoje deti
zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má
prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.

Stúpenci kultúry smrti
prichádzajú s novou „gender ideológiou“.

V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú
rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát

počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi
a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká
dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú
rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás
presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od
prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú
teda zobrať mužovi právo na identitu muža
a žene právo na identitu ženy a rodine právo
na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako
muž, žena ako žena a manželstvo, aby už
nebolo tým Bohom požehnaným výlučným
spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň
manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo
dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká akýsi
sodomský paškvil odporujúci Božej vôli
a pripravujúci Boží trest.

Cez ušľachtilé heslá
sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat

rodinného života, ktorý má byť posvätným.
Je to bohorúhavá vzbura človeka voči
Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz.
Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža,
žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť

rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť
národa. Toto chcú aktéri kultúry smrti
a stúpenci gender ideológie v mene
ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, manžel,
otec, rytier, gentleman je pre nich neprijateľný.
To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka.
V ktorom národe sa im to podarí, ten národ
stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom
i pred svetom.

Predstavitelia mnohých krajín týmto
aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných
dôvodov ponižujúco podliezajú a cez
zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so
zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety.
Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj
národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť,
ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik.
Je to strata základného životného zmyslu –
strata citu pre sebazáchovu. Prvé
nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.

Chceme prejaviť veľkú úctu
a vďaku tým inštitúciám a tým

jednotlivcom ktorí si uvedomujú toto blížiace
sa nebezpečenstvo a na ochranu rodiny
a kultúry života zorganizovali v Košiciach
pochod za život. Chceme prejaviť úctu
a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento
pochod podporili a tak dali najavo, ako im
záleží, aby inštitúcia rodiny bola zachránená.

Pochod za život mal byť výzvou,
povzbudením i morálnou podporou pre
našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli
chrániť dôstojnosť a životaschopnosť nášho
národa. Skutočnosť je taká, že k tejto výzve
sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje,
že si už osvojili kultúru smrti, lebo jej aktérom

n a ď a l e j
d á v a j ú
v e ľ k ý
p r i e s t o r
a  z n ačn ú
p od por u .
Akt i vi s t i
„ r o d o ve j
rovnost i“
sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú
príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli
ovládnuť výchovnovzdelávací proces
a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do
školskej i predškolskej výchovy. Išlo by
o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral
nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky
by ho dokonale zmrzačil.  Dieťaťu by
znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého
muža a v zrelú ženu. A na túto hroznú
devastáciu by bol zneužitý učiteľský stav.
Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli
rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes
mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry
smrti silno podporujú aj médiá, nedajme sa
nimi oklamať, ani ovplyvniť.

Kultúra smrti skutočne ohrozuje
existenciu národa. Pri takom ohrození

predošlé generácie neváhali umierať za
ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká
obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli
ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov
moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské
samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby
sme prejavy kultúry smrti odmietali už
v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách
môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta
kultúru smrti. Opačným postojom by sme
znevážili tých našich predkov, ktorí kládli
svoje životy za dobro vlasti.

V tejto adventnej a vianočnej dobe nám
Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená
v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna
na svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn
narodil v prepychovom paláci, aby mal
vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho
Syn prišiel na svet a mohol vyrastať
v usporiadanej rodine. Pohľad na Nazaretskú
rodinu, nech nás burcuje k tomu, aby sme pre
zachovanie rodiny urobili všetko, čo je
v našich silách. Ako Nazaretská rodina
chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my

sme povinní za každú cenu chrániť zdravý
vývoj detí pred nebezpečnou „gender
ideológiou“.

V pevnej nádeji, že k týmto vážnym
otázkam života a rodiny zaujmete správny
postoj, vám udeľujeme svoje požehnanie.

biskupi Slovenska



Biskupi Slovenska vyhlasujú

 Rok
 Sedembolestnej Panny

Márie
Po Roku viery a Roku svätých Cyrila

a Metoda, ktoré sa na Slovensku časovo
prekrývali, vyhlásila Konferencia biskupov
Slovenska rok venovaný Sedembolestnej
Panne Márii, Patrónke Slovenska.

Dňa 21. novembra 2013 na spomienku
Obetovania Panny Márie vyhlásili biskupi
Slovenska svojím dekrétom rok 2014 za Rok
Sedembolestnej Panny Márie. Urobili tak na
početné prosby veriaceho ľudu.

V dekréte biskupi pripomínajú, že rok 2014
bude v znamení 450. výročia prvého zázraku,
ktorý sa v Šaštíne udial na príhovor Panny
Márie, a blížiaceho sa 50. výročia potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za hlavnú
patrónku Slovenska. Pavol VI. svojím
apoštolským listom Quam pulchra vyhlásil
23. novembra 1964 šaštínsky chrám za menšiu
baziliku, baziliku minor. O dva roky neskôr ten
istý pápež vyhlásil Pannu Máriu
Sedembolestnú za patrónku Slovenska.

Jubilejný rok na pamiatku týchto udalostí
sa začne 1. januára 2014
a zakončí sa 31. decembra
2014. Jeho vrcholom bude
zasvätenie Slovenska pod
ochranu Sedembolestnej
Panny Márie v deň  jej
liturgického sviatku (15.
septembra 2014) v národnej
bazilike v Šaštíne. Pôvodne
sa tento sviatok
z rozhodnutia pápeža
Benedikta XII. od 18. storočia slávil v piatok
pred Kvetnou nedeľou. Po reforme Pia X.
v roku 1913 sa jeho slávenie presunulo na 15.
septembra, na deň po sviatku Povýšenia
svätého Kríža. A Pius XI. v roku 1927na
žiadosť slovenských biskupov
dekrétom Celebre apud Slovachiae gentem
z 22. apríla 1927 dovolil používať invokáciu
„Oroduj za nás, Matka Sedembolestná“.

V dekréte slovenských biskupov k Roku
Sedembolestnej Panny Márie sa píše: „Veľmi
si želáme, aby všetci členovia Katolíckej
cirkvi na Slovensku využili tento rok na
prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej

Matke, Sedembolestnej Panne Márii,
patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou
pomocou prinesie tento čas hojné duchovné
ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich
rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby
sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli
k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému
Spasiteľovi a Vykupiteľovi.

Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento
jubilejný rok stal časom obnovenia
a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca,
prostredníctvom ktorého rozjímame nad
tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu
nebeskú Matku, ochrankyňu života,
o pomoc a príhovor pri obrane
nenarodeného života, rodiny a manželstva
v našej krajine i v celej Európe.“

(VR, TK KBS)

Svätý Jozef
v liturgii svätej omše

Od 1. decembra 2013, prvá adventná
nedeľa, sa na Slovensku v eucharistických
modlitbách svätej omše spomína aj meno
svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.
Konferencia biskupov Slovenska vydala 26.
novembra 2013 v tejto veci dekrét podpísaný
jej predsedom Mons. Stanislavom
Zvolenským, bratislavským arcibiskupom
metropolitom. Schválila znenie formúl v II., III.

a IV. eucharistickej modlitbe svätej omše už
počas svojho 75. plenárneho zasadania 3.-4.
júla 2013 v Nitre. Vatikánska Kongregácia pre
Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila
slovenské znenie predložených formúl 8.
októbra 2013, a tým ho urobila “typickým”
pre slovenský jazyk.

Vo svätých omšiach sa v eucharistických
modlitbách na mieste vyjadrujúcom túžbu
veriacich po spoločenstve so svätými na
prvom mieste s Pannou Máriou pridáva aj
formula “so svätým Jozefom, jej ženíchom”.

(TK KBS)

Predseda Konferencie biskupov
USA má slovenský pôvod

USA, 18.11.2013 (RV) 016 493 - Nový
predseda Konferencie biskupov USA
(USCCB), Mons. Joseph Kurtz, arcibiskup

Louisville, Kentucky, má slovenský pôvod
a komunikuje aj po slovensky. Jeho starí
rodičia sa prisťahovali do USA zo Zemplína.
Arcibiskup Kurtz je známy svojím
pastoračným a sociálnym cítením, čo mnohí
spájajú s tým, že vyrastal v baníckom
prostredí oblasti v Mahanoy City na východe
Pennsylvánie. Do funkcie predsedu USCCB
bol zvolený 12. novembra 2013 na plenárnom
stretnutí amerických biskupov v Baltimore.
Po svojom zvolení za predsedu biskupskej
koferencie sa pre médiá vyjadril nasledovne:

„Náročná úloha, ktorá pred nami stojí,
spočíva v pohostinnosti voči ľuďom
a osobitne v službe tým, ktorí nedokážu
pozdvihnúť hlas a sú zraniteľní, čo sa priamo
týka našej práce s prisťahovalcami a našej
služby chudobným.“ Zároveň potvrdil aj
dôraz na „obranu práv
nenarodených a tiež starých
ľudí.“

Joseph Kurtz po kňazskej
vysviacke počas 12 rokov
úspešne pôsobil vo
farnostiach diecézy Allentown. Má
magisterský diplom v odbore sociálnej práce
a stál na čele diecézneho strediska sociálnej
pomoci. Na svojej fare sa staral aj o svojho
vlastného brata postihnutého Downovým
syndrómom. 67-ročný arcibiskup Joseph
Kurtz, ktorý v úrade predsedu USCCB
vystriedal newyorského kardinála Timothyho
Dolana, bol doteraz podpredsedom
biskupskej konferencie.

(Zdroj: The Washington Post) -jb-

Ruženec nenarodených

najmocnejšia a posledná zbraň na
ukončenie umelého potratu

7. október 1997, sviatok Panny Márie
Ružencovej

Panna Mária prišla v bielom. Pred ňou vo
vzduchu je nezvyčajný ruženec. Zrnká, na
ktorých sa modlí Otče náš, sú kvapky krvi
v tvare kríža. Zrnká, na ktorých sa modlí
Zdravas´, Mária, sú bledomodré kvapky sĺz
s nenarodenými bábätkami v ich vnútri. Kríž
sa jagá od zlata. „Zlo umelého potratu sa dá
premôcť vaším úsilím a cez moju milosť.
Rozširujte túto podobu, ktorú som vám dnes
ukázala.“

Prísľuby týkajúce sa tohto jedinečného
ruženca

Panna Mária prichádza ako bolestná
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Matka. Hovorí: „Pochválený buď Ježiš
Kristus! Potvrdzujem ti, dcéra moja, že každé
Zdravas´, Mária, ktoré bude vychádzať
z milujúceho srdca, zachráni jedno z týchto
nevinných životov pred smrťou umelým
potratom. Keď používate tento ruženec,
spomeňte si na moje bolestné Nepoškvrnené
Srdce, ktoré ustavične vidí hriech umelého
potratu, ktorý sa stále opakuje v každej
prítomnej chvíli.“

„Je to mimoriadna milosť, ktorá je spojená
s týmto zvláštnym ružencom. Mal by sa vždy
používať ako modlitba proti umelým potratom.
Prosím, povedz o tom ľuďom.“

Panna Mária, 2. júl 2001

„Prosím, povedz svetu, že každý ́ Otče náš´
(zrnká ako kvapky krvi v tvare kríža), ktorý sa
modlí na ruženci nenarodených, upokojí moje
zarmútené srdce. Okrem toho zadrží aj rameno
spravodlivosti.“

„ N a j v ä č š í
prísľub, ktorý
vám v súvislosti
s  t ý m t o
r u ž e n c o m
dávam, je, že
každý ruženec,
ktorý sa bude
modliť na týchto
zrnkách zo
srdca celý až do
konca, zmierni
trest, ktorý sa až
doteraz znáša za
hriech umelého
potratu.“

„Keď hovorím trest, ktorý sa doteraz
znáša za hriech umelého potratu, myslím
tým trest, ktorý si zasluhuje každá duša za
účasť na tomto hriechu. Ďalej sa to vzťahuje
aj na väčší trest, ktorý čaká svet za prijatie
tohto hriechu.“

Ježiš, 3. august 2001

„Ježiš posiela svetu tento ruženec
nenarodených cez moje materinské srdce.
V histórii ľudstva materstvo nikdy predtým
nebolo také hanené a falošne podávané.
Nikdy predtým nebol život nenarodených
v takom ohrození. Ale vernou modlitbou
ruženca na týchto zrnkách, ktoré som vám
darovala, bude satanov plán zmarený
a skutočné materstvo znovu pozdvihnuté na
svoje čestné miesto.“

„Ježiš zvolil toto storočie cez vôľu svojho
Otca na návrat k pravej skutočnosti života
v lone matky, čo bude odrazovým mostíkom
jeho víťazstva.“

nebeská Matka, 2. február 2002

Panna Mária prišla ako Útočisko Svätej
lásky s množstvom anjelov. Klaňajú sa jej.
Mária hovorí: „Pochválený buď Ježiš
Kristus!“

„Prišla som, aby som vám niečo ukázala.“
Ukázala mi ruženec nenarodených ovinutý
okolo nádhernej zlatej koruny.

„Toto je moja koruna víťazstva. Pozri
a vedz, že tento ruženec nenarodených je
neoddeliteľnou súčasťou môjho víťazstva
v srdciach aj vo svete.“

„Ježiš si praje, aby si to povedala ľuďom.“
18. marec 2002

Eucharistický kongres Dublin 2012
Kardinál Oulette, pápežský legát

(pápežský predstaviteľ), počas 50-teho
eucharistického kongresu v írskom Dubline
v roku 2012 navštívil informačný stánok
Svätej lásky a keď videl krištáľový ruženec
nenarodených a dielo pri rozširovaní ruženca
nenarodených, povedal: „Je to nádherné
dielo. Musíte pokračovať v tomto poslaní,
pokračujte v tomto poslaní.“

Sr. Briege McKenna na kongrese
povedala: „Mám tento ruženec a modlím sa
ho.“

Kardinál Napier z Južnej Afriky povedal:
„To je úžasné, potrebujeme dostať tento
ruženec do Južnej Afriky.“

Arcibiskup Martin z Dublina sa vyjadril
takto: „Získavate ľudí, aby sa modlili ruženec
nenarodených.“

Otec Donal O’Reilly zo štátu
Victoria z Kanady povedal:
„Úžasné! Toto musíme dostať do
Kanady a tí, čo sa modlia ruženec
nenarodených, sa stávajú
učeníkmi nenarodených.“

Staňme sa učeníkmi
nenarodených modlitbou ruženca
nenarodených, novej sväteniny pre
dnešný svet.

Ruženec nenarodených si
spolu s brožúrkou možno objednať
na reginamediatrix@gmail.com.

Vy máte moc,
my pravdu

„Keď mi bolo udelené posledné slovo na
moju obhajobu, tak musím zdôrazniť, že na
svoju obranu neuvádzam vlastne nič. Čo som

uviedol, uviedol som len na
obranu skutočnosti a pravdy.
Prosím, aby sa to aj tak chápalo
a aby sa to nepripisovalo
k môjmu dobru alebo poľah-
čujúcim okolnostiam. Keď
som po dvoch rokoch vyšet-
rovania odmietal vypovedať,
bolo to hlavne preto, lebo som

videl, že vyšetrujúce orgány nechcú pravdu
poznať, ale naopak, prekrútiť. Z toho, čo som
robil, nechcem sa „vyzuť“, ani „vykrútiť“, ani
zmenšiť svoju zodpovednosť za to, čo som
konal, lebo som presvedčený, že v tom, z čoho
som žalovaný, mám čisté svedomie pred
Bohom i pred ľuďmi. Že som totiž nechcel
nikomu ublížiť a vedome ani neublížil, tým
menej ľudskej spoločnosti, alebo trebárs čo
i len niektorej triede.

Prečo teda hovoríme tak ako teraz? Z nená-
visti? Naopak, žiadnu nenávisť voči nikomu
necítime, len lásku. Ba dokonca máme s vami
ešte i mnoho vecí spoločných, hoci si to neu-
vedomujete. Napríklad boj proti potratom
(v roku 1954 boli interrupcie ešte trestné,
pozn. red.). Alebo preto, že čakáme, že to čo-
skoro „praskne“ a príde k vojne? Nie, naopak.
My sme sa vždy spoliehali na Boha a nie na
zbrane, tým menej atómové. Azda tak hovorí-
me z prázdneho hrdinstva a mučeníctva? Bo-
hužiaľ, som príliš hriešny človek, preto by
som mohol byť len karikatúrou hrdinu alebo

mučeníka, za ktorú by sa Cirkev musela vždy
hanbiť. Do tejto situácie sme sa dostali len
proti svojej vôli, my sme sa sami do väzenia
nenahlásili, ani sme sa sami nezatkli, ani sami
neponižovali, ani neobžalovali a ani nesúdili.
Ani Kristus nešiel z vlastnej iniciatívy pred
veľradu, ani na krížovú cestu. Tým menej my.
Ale predsa si nás vlastne on vybral: „Nie vy
ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás,
a postavil som vás, aby ste išli a prinášali ovo-
cie.“ A vy len podvedome vykonávate niekto-
ré jeho inštrukcie alebo dopustenia. Hovoríme
to azda z fanatizmu? Nie, my nie sme nábožen-
skí fanatici alebo zaslepenci. Sme jednoducho
kresťania. Ale nikdy sme sa neuzavierali pred
žiadnou inou vierou, svetonázorom alebo
dokonca vedou. Naopak, bez predsudkov sme
hľadali a študovali, stále študujeme aj iné
filozofické a náboženské smery. Štúdiom
a prácou sme sa dostali k svojmu
presvedčeniu. Praví fanatici sú naopak tí, čo
odmietajú Boha alebo kresťanstvo bez toho,
že by ich poznali alebo študovali. Hovoríme
to azda z bláznovstva? Mnohí nás už za
bláznov a utopistov vyhlásili, keď sme
odmietali peniaze alebo odmeny za liečenie
alebo pomoc iným, alebo keď sme tvrdili, že
prostitúciu možno odstrániť a prostitútku
možno zmeniť. Podobne aj za iné naše návrhy
a názory. Ale za to sa nehanbíme. Aj Pavol
bol hrdý na to, že môže byť „bláznom pre
Krista“. Ba aj o Kristovi hovorili, že je
„posadnutý diablom, prečo ho počúvate?“
Niežeby sme sa prirovnávali k nemu, ale
chceme ho nasledovať. Ostatne, ako všetci
kresťania. Rozhodol som sa preto svedčiť
z povinnosti. Musím vydávať svedectvo
o pravde. Preto musím hovoriť a nemôžem
mlčať. Vy máte v rukách moc, ale my máme
pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime
po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia
a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách
moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť.
Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ
ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.

(MUDr. Silvester Krčméry, CSc.,
Záverečná obhajoba pred

komunistickým súdom)

Prežívajme vianočné obdobie
v otvorenosti srdca milosti

Otvorme svoje srdcia, lebo Ježiš v nich
chce prebývať aj po Vianociach

Prijmime Vianoce s radosťou
Odteraz aj naďalej dovoľme Ježišovi, aby

mal prvé miesto v našich srdciach
Dopusťme, aby len Ježiš nám dával radosť

Dopusťme, aby bola v našich slovách
láska

Rodí sa človek-Boh, ktorý chce zjednotiť
svet

Žime v Ježišovi
Neoddeľme sa od Vianoc

Modlime sa spoločne, aby Ježišovo
narodenie bolo aj naším narodením a aby sme
mohli ako nové stvorenia dávať ďalej
radostnú zvesť svojím drahým a všetkému
tvorstvu. Ďakujme Bohu v hlbokej jednote
našich sŕdc a v adorácii nášho Kráľa
a Vykupiteľa, narodeného pre nás v tejto
jasnej noci, a s nežnosťou sa mu klaňajme
spolu s Máriou a Jozefom a celým stvorením.°

mailto:reginamediatrix@gmail.com


V posolstve z 2.
 novembra 2013 Panna
Mária opakuje veľmi
dôležité pozvanie: „Majte

osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte viac prehĺbi
vzťah vás – spoločenstva mojich detí, mojich
apoštolov.“

Tento odkaz na spoločenský rozmer
kresťanského života je v medžugorských
posolstvách častý a dalo by sa povedať, že
je podstatnou časťou metódy, ktorou Panna
Mária rozvíja svoju výuku. A naozaj, od
začiatku si vybrala cirkevný náhľad, keď
začala hovoriť ku komunitnému
spoločenstvu, ktoré, kráčajúc počúva a je
verné jej posolstvám, sa postupne
rozširovalo. Najskôr to bola veľmi malá
skupina (šesť vizionárov), potom modlitbové
skupiny, potom farnosť a od januára 1987
hovorila k celému ľudstvu.

Toto tvorí rozhodujúce kritér ium
kresťanského života, ktoré pripomínala Panna
Mária už od prvých rokov: „Preto najprv
začnite milovať svoju vlastnú rodinu,
všetkých vo farnosti a potom budete môcť
prijať a milovať všetkých ľudí, ktorí sem
prichádzajú.“ (13. decembra 1984)

Kresťanská láska si vyžaduje overenie
v bezprostrednom prostredí, teda v bratskom
živote a v prostredí, kde sa stretávajú ľudia.
V tej istej línii prišlo o niekoľko rokov neskôr
ďalšie posolstvo, ktoré poukazovalo na
samotnú podstatu Medžugoria práve
v stretnutí sŕdc: „Želám si, aby ste pochopili,
že tu nechcem vytvoriť len miesto modlitby,
ale aj stretnutie sŕdc.“ (25. júla 1999)

Rok 2011 bol však v tejto výuke
mimoriadny: „Drahé deti! Dnes vás pozývam,
aby ste sa nanovo zrodili v modlitbe a skrze
Ducha Svätého stali v mojom synovi novým
národom. Národom, ktorý vie, že keď stratí
Boha, stratil seba. Národom, ktorý vie, že aj
napriek všetkým utrpeniam a skúškam je
v Bohu v bezpečí a spasený. Pozývam vás,
aby ste sa zhromaždili v Božej rodine
a upevňovali sa v Otcovej moci. Ako
jednotlivci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo,
ktoré chce zavládnuť vo svete, a zničiť ho.
Ale skrz Božiu vôľu môžete všetci spoločne
v mojom synovi všetko zmeniť a uzdraviť
svet.“ (2. augusta 2011) „Otec vás neponechal
na seba samých. Nesmierna je jeho láska.
Láska, ktorá ma privádza k vám, aby som
vám ho pomohla spoznať a aby ste ho mohli
skrz môjho syna všetci celým srdcom volať
Otcom, aby ste mohli byť jeden národ v Božej
rodine. Ale, deti moje, nezabudnite, že nie
ste na tomto svete iba kvôli sebe a že vás tu
nepozývam len kvôli vám.“ (2. novembra
2011)

Boží „ľud“ a Božia „rodina“ sú výrazy, ktoré
nás nevyhnutne privádzajú späť k Cirkvi. To
znamená, že Kráľovná pokoja chce, aby sme
sa vrátili k uvedomeniu si, že patríme k tomuto
jedinečnému ľudu, v ktorom „sme, hoci mnohí,
jedným telom.“ (1 Kor 10, 17) Predovšetkým
však chce, aby sme ozajstne zakúsili túto

CIRKEV „BOŽIA RODINA“ V UČENÍ
PÁPEŽA FRANTIŠKA

A V MEDŽUGORSKOM POSOLSTVE

skutočnosť a objavili zmysel spolupatričnosti
k Cirkvi ako nevyhnutnú podmienku našej
kresťanskej identity.

Táto Máriina starostlivosť je rovnaká ako
starostlivosť, ktorá sa objavuje v náuke
pápeža Františka. Svätý Otec často nalieha
na potrebu učiť sa jeden od druhého, najmä
v živote viery: „Naša viera potrebuje podporu
druhých, zvlášť v ťažkých chvíľach. Keď sme
zjednotení, viera sa stane silnou. Aké je pekné
podporovať sa navzájom v úžasnom dobro-
družstve viery!“

„Spomínam to preto, lebo náš sklon
uzatvárať sa do súkromia ovplyvnil aj
náboženské prostredie až tak, že veľakrát je
ťažké požiadať o duchovnú pomoc tých, ktorí
zdieľajú spolu s nami kresťanskú skúsenosť.“
(katechéza z 30. októbra 2013) Pápež František
už dlhší čas vyzýva k tejto neoddeliteľnej
spojitosti medzi vierou, kresťanskou identitou
a príslušnosťou k Cirkvi, ktorú chápeme
práve ako bratský život a cestu v spoločen-
stve.

Vo svojej úvahe pre kňazov z Buenos Aires
v roku 2008 to pápež František vysvetľoval
veľmi jasne, a to, čo sa v nej vzťahuje na
kňazov, sa môže rozšíriť na každého pokrs-
teného veriaceho: „Je dobré nezabudnúť, že
identita znamená príslušnosť, a to do tej
miery, do akej k nej patríme. Kňaz patrí
k Božiemu ľudu, z neho vyšiel, k nemu je
poslaný a tvorí jeho súčasť.

K viere v Ježiša Krista sme dospeli
prostredníctvom cirkevného spoločenstva,
ktoré nám dáva rodinu, univerzálnu Božiu
rodinu v katolíckej Cirkvi. Existenciálna
situácia toho, kto nevstúpi do tejto
príslušnosti spoločenstva, znamená izoláciu
vlastného ja. Vedomie oddelené od cesty
Božieho ľudu predstavuje jednu z najväčších
strát pre osobu kňaza, pretože zasahuje jeho
identitu, pretože čiastočne alebo selektívne
zmenšuje jeho príslušnosť k tomuto ľudu.“

Pápež František ale upresňuje, že je jasné,
že príslušnosť k Cirkvi nemá hodnotu jed-
noduchého zhromaždenia alebo nejakej orga-
nizácie, ale má sviatostný základ: „Cirkev, vo
svojej najhlbšej pravde, je spoločenstvom
s Bohom, dôvernosť s Bohom a spolo-
čenstvo lásky s Kristom a Otcom v Duchu
Svätom, ktoré sa preťahuje na bratské
spoločenstvo.

Pápež teda chce ozrejmiť, že Cirkev sa rodí
z jadra, ktoré Ježiš zhromažďuje okolo seba:
„Pri čítaní evanjelií vidíme Ježiša ako okolo
seba zhromažďuje malé spoločenstvo, ktoré
prijíma jeho slovo, nasleduje ho, kráča s ním
po jeho ceste a stáva sa jeho rodinou. On
v tomto spoločenstve pripravuje a buduje
svoju Cirkev.“ (katechéza z 29. mája 2013)

Práve toto je ten rozmer, ku ktorému nás
znovu pozvala Panna Mária, keď sa na nás
obrátila ako na „spoločenstvo mojich detí,
mojich apoštolov.“

Marco Vignati,
Spoločenstvo Dom Máriin, Rím

KRÁĽOVNÁ POKOJA
A ZMIERENIE MEDZI

VEDOU A VIEROU
Sme si vedomí, že Boh chce

prostredníctvom Márie priviesť ľudí vedy
k uznaniu jeho samého tým, že ich
nezvyčajným a novým spôsobom stavia pred
nadprirodzeno. Aké cesty používa Kráľovná
pokoja na tento účel?

Aj tu sa nám zdá, že cesta Kráľovnej pokoja
je tá istá, akou vždy prechádzal Boh. Je to
cesta vznešenej pokory, ktorá je vlastná
Vteleniu, cez ktoré Syn tým, že sa zhmotnil,
vydal sa do rúk ľudí. Veda má svoje metódy
a požiadavky a predmetom jej záujmu je to,
čo je hmatateľné.

Panna Mária pravdaže pri svojom
zjavovaní nevstúpila pod priamu kontrolu
vedeckých pozorovaní. Faktom však je, že
Panna Mária v Medžugorí svojím presným
zjavovaním sa umožnila testovať stav extázy
vizionárov a presvedčila ich, aby sa podriadili
vedeckému výskumu.

Veda, ktorá prejavila záujem o skúmanie
tejto mimoriadnej záležitosti každodennej
skutočnosti, mohla tak urobiť. Mohla skúmať,
mohla uplatňovať všetky možné pokusy
a zároveň spájať najrozličnejšie ideologické
stanoviská. Nakoniec musela konštatovať, že
deti v Medžugorí sú zdravé, neklamú a extázy
prežívajú v ich najčistejšej podobe a pri
otvorených zmyslových dráhach. Treba
konštatovať, že stav bezbolestnosti, ktorý
vizionári prežívali pri podnetoch z okolitého
sveta, nenachádza prijateľné vysvetlenie na
čisto prirodzenej báze.

Od začiatku zjavení prišlo do Medžugoria
v priebehu rokov  veľké množstvo vedcov.

Našli zaujímavé skutočnosti a svoje
poznatky publikovali vo vedeckých
dokumentoch o Medžugorí, predložili ich
Svätej stolici a kolegom na celom svete.
Vyvolali tým vedecky zaujímavú a významnú
diskusiu aj s cieľom zainteresovať vedu
smerom k nadprirodzenu.

Tento fakt kladie počiatok dialógu, ktorý
sa stal možným ešte skôr než cez ľudskú
spoluprácu, a to z Božej iniciatívy, prežívanej
v prvej osobe Kráľovnou pokoja a jej
verných hovorcov.

Z „Medžugorie, nádej tretieho
tisícročia“ od o. Massima Rastrelliho, SJ,

2010, (vydavateľstvo Michael, Treviso)

Úplné darovanie sa Bohu
Keď  ľudia počujú slovo obeť,

dostanú strach a pozerajú na ňu
negatívnym pohľadom ako na niečo
ničiace. Áno, ničiace, pretože obeť je
ničiaca, ale v kladnom zmysle slova.
Obeť ničí a spaľuje naše hriechy, naše
horkosti a náš smútok. Ničí všetko, čo
je v nás negatívne, a práve to darujeme
Bohu. Z takejto obeti sa rodí niečo
najkrajšie – čistá láska.

Poslanie zmiernej obety je poslanie
duší, ktoré sa úplne darujú Bohu. Je to
poslanie ísť až do hĺbky kresťanstva,
celkom sa obetovať, a to bez podmienok
Bohu.°
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Ku koncuRoka viery
Odporúčania z Medžugoria

Medžugorské ozveny
sú rozširované zdarma. Náklady sú hradené
z dobrovoľných príspevkov. Náš účet je:

účet             :  VÚB Bratislava-mesto
názov účtu :  MEDIATRIX
číslo účtu   :  1350449953/0200.
Pre zahraničných darcov:
IBAN: SK70 0200 0000 0013 5044 9953
BIC    : SUBASKBX

Posolstvá Kráľovnej pokoja,
Medžugorské ozveny nájdete na

internetovej stránke
 www.medzugorie.sk

Posolstvo Mirjane
z 2. októbra 2013

„Drahé deti, milujem vás materinskou
láskou a s materinskou trpezlivosťou čakám
na vašu lásku a jednotu. Modlím sa, aby ste
boli spoločenstvom Božích detí, mojich detí.
Modlím sa, aby ste ako spoločenstvo
radostne ožili vo viere a láske môjho Syna.
Deti moje, zhromažďujem vás ako svojich
apoštolov a učím vás, aby ste druhých
zoznámili s láskou môjho Syna, aby ste im
priniesli radostnú zvesť, ktorou je môj Syn.
Dajte mi svoje otvorené, očistené srdcia a ja
ich naplním láskou k môjmu Synovi. Jeho
láska dá zmysel vášmu životu a ja budem
kráčať s vami. Budem s vami do
stretnutia s nebeským Otcom. Deti moje,
zachránia sa iba tí, ktorí s láskou
a vierou kráčajú k nebeskému Otcovi.

Nebojte sa, som s vami. Dôverujte
svojim pastierom tak, ako im môj Syn
dôveroval, keď si ich vyvolil a modlite
sa, aby mali silu a lásku viesť vás.
Ďakujem vám.“

Spoločenstvo Božích detí
Posolstvá, ktoré k nám prichádzajú

z Medžugoria, sú od samého začiatku
určené nie jednotlivým osobám, ale
spoločenstvu, ktoré dnes Mária nazýva
spoločenstvom Božích detí, jej detí.
Toto spoločenstvo sa spočiatku
stotožňovalo s medžugorskou farnosťou, ale
stále viac sa rozširovalo až tak, že dnes sa
v širšom zmysle týka celého sveta.

Dnešné posolstvo je naliehavou výzvou
osvojiť si túto skutočnosť, pretože náš záujem
o posolstvá sa nemôže obmedziť len na
pasívne očakávanie mimoriadnych udalostí,
nespočíva ani v uponáhlenom čítaní, ba ani
v modlitbe, ktorá vychádza z perí a nejde
ďalej. Mária nás miluje materinskou láskou a
s materinskou trpezlivosťou čaká na našu
lásku a na naše spoločenstvo.

Nejedná sa tu len o slová a dokonca ani
o pocity. To, čo nám Mária hovorí, sa musí
zakúsiť v konkrétnych záležitostiach, musí sa
pretaviť do skutkov, musí byť vtelené, nielen
túžiť po tom, a musí sa prežívať za každej
okolnosti počas nášho dňa a nemá byť
obmedzené na nejakú zvláštnu chvíľu.
A znova, Mária očakáva našu lásku a naše
spoločenstvo.

Toto zámeno „ naše“ sa nemôže vzťahovať
len na ja a Mária alebo na ty a Mária, ale na
každého z nás so všetkými ostatnými, a najmä
s každým iným bratom alebo sestrou,
s každou osobou a s každou ľudskou
bytosťou, s ktorou sme trvalo alebo
výnimočne v kontakte, nech je akejkoľvek
farby pleti, kultúry, národnosti a tak ďalej.
Modlím sa, aby ste mohli byť spoločenstvom
Božích detí, mojich detí, hovorí nám Mária.
Toto spoločenstvo je novým Božím ľudom,
je ľudom maličkých, ktorých má pápež
František v obľube a miluje ich, a ľudom
ktorého zhromažďuje okolo Ježiša a Márie. Je
to Cirkev bohatá len na Božiu prozreteľnosť,
Cirkev, ktorá nepoškuľuje po mocných, ktorá

Vzchop sa, dieťa,
ja ťa budem podopierať

Dôkladne som sa pripravoval, aby som
s radosťou prežíval 13. október tohto roka,
okrúhle výročie šiesteho a posledného
zjavenia Panny Márie (13. októbra 1917)
v Cova da Ira vo farnosti Fatima. Celý deň
som sa cítil mimoriadne zle, aj keď som mal
Máriu na mysli a v srdci, no nedarilo sa mi
vymaniť zo spleti uzlov, ktoré na mňa zo
všetkých strán doliehali. Bol som skleslý
a unavený.

K večeru sa konečne objavil lúč svetla.
Pápež František spojený s dvanástimi
najznámejšími mariánskymi svätyňami sveta
poslal cez satelit video posolstvo, ktorým sa
obrátil na všetkých veriacich, teda aj na mňa,
a povedal: „Keď sme unavení, skleslí
a zdrvení problémami, pozrime na Máriu,
vnímajme jej pohľad, ktorý hovorí nášmu
srdcu: Vzchop sa, dieťa, ja ťa budem
podopierať.“ A znova som nabral silu.

Koľkokrát rozličnými spôsobmi a často
nečakane sme vystavení skúške. Neprichádza
snáď nebeská Matka každý deň  do
Medžugoria, aby nás na ceste podoprela,
posilnila, zodvihla a odpustila nám?
V najtemnejších a najnamáhavejších chvíľach
ju počúvajme, obracia sa na každého z nás,
a našepkáva:

Vzchop sa, dieťa, ja ťa budem podopierať.
Zo srdca vás s Ježišom a Máriou žehnám.

nepodporuje privilégiá, ani oprávnenie na
pozemskú okázalosť či veľkoleposť, ale
uctieva, hlása a svedčí o Bohu, ktorý sa stal
človekom, aby každý človek vedel, kde ho
má hľadať a nachádzať.  Je to Cirkev
chudobná, skromná, silná a svätá ako Mária.

Ďakujeme, Mária, za to, že si a budeš vždy
s nami až do stretnutia s nebeským Otcom.
Ďakujeme, lebo v dobe, keď zmätene cítime
potrebu stretnúť Ježiša, a všetci sa môžeme
dať podviesť, ty nás učíš, že Ježiš je dobrou
správou, evanjeliom a tým miestom, kde ho
môžeme nájsť bez strachu, žeby nás oklamal.

Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii.
N. Q.

„Pozývam vás, aby ste pracovali na
vlastnom obrátení. Ešte ste vzdialení od
stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Preto
venujte čo najviac času modlitbe a poklone
Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby
vás premenil a vložil do vašich sŕdc živú
vieru a túžbu po večnom živote. Všetko je
pominuteľné, len Boh je nepominuteľný.“
(25. marca 2008)

Obrátenie, viera a večný život
Nech toto posolstvo na záver Roka viery

nezahanbí tých, čo doteraz nepriniesli ovocie
prijatej milosti. Aj ten, kto si myslí, že prežil ú-
činok jej dobrodení, nech sa s tým neuspo-
kojí. Cesta viery je taká dlhá, ako náš život
a treba ju prejsť celú až do posledného dňa.

Mária nás pozýva pracovať na osobnom
obrátení a dodáva: Ešte ste vzdialení od
stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Skutočne
môžeme Ježiša prijať v Eucharistii každý deň,
ale naše stretnutie s ním môže byť chladné
a povrchné, ktoré sa nedotýka srdca, ktoré
ním nehýbe a ktoré nechá všetko tak, ako to
bolo predtým. A Mária navrhuje: Venujte čo
najviac času modlitbe a poklone Ježišovi
v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby vás
premenil a vložil do vašich sŕdc živú vieru
a túžbu po večnom živote.

Blahoslavený Ján Pavol II. hovorí: Úcta,
ktorú vzdávame Eucharistii mimo svätej
omše, je neoceniteľnou hodnotou v živote
Cirkvi... Eucharistia je neoceniteľný poklad,
a to nielen vtedy, keď ju slávime, ale aj keď
spočívame pred ňou mimo svätej omše, aby
sme načerpali z toho istého prameňa milosti.
(Ecclesia de Eucharistia, 25)

Čas prežitý v modlitbe, v eucharistickej
adorácii, pri počúvaní Božieho slova, pri
starostlivosti o duchovný život nielenže nie
je stratený čas, ale naopak, je nanajvýš
vzácny pre toho, kto ho prežíva a je zároveň
dobrom, ktoré padá na celé ľudstvo a na celý
svet.

Obrátenie, viera a večný život sú
bezvýznamné slová pre toho, kto nemá vieru,
ale pre toho, kto verí – alebo toho, kto a priori
nevylučuje existenciu Boha – sú, alebo môžu
byť, prostriedkami, ktoré k nemu vedú.
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