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MEDŽUGORSKÉ OZVENY

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

„Drahé deti!
Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe.

Deti moje, otvorte hlboko dvere srdca mod-
litbe – modlitbe srdcom. Potom bude môcť
Najvyšší pôsobiť na vašu slobodu a začne
obrátenie. Viera sa stane pevnou a budete
môcť celým srdcom povedať: ‘Môj Boh,
moje všetko’. Pochopíte, deti moje, že tu na
zemi je všetko pominuteľné. Ďakujem vám,
že ste prijali moje pozvanie.”

Môj Boh, moje všetko
Človek, ľudské stvorenie, existujúci medzi

nebom a zemou, nesie v sebe niečo z Božej
„DNA“. Niečo nehmotné, no napriek tomu
skutočné, niečo vedecky nekodifikovateľné,
a napriek tomu overiteľné v jeho vlastnom
bytí, najmä v mimoriadnych a, alebo, ži-
votných chvíľach. Človek zo svojej priro-
dzenosti vedený k vláde nad stvorenstvom
sa pohybuje medzi vlastníctvom a službou
a vykonáva svoju autoritu „pána“ medzi
týmito dvomi pólmi. Často uprednostňuje
prvé bez nachádzania, a azda aj hľadania,
cesty, ktorá ich dovoľuje spojiť. Existuje však
takáto cesta? Ľudské dejiny dosvedčujú, že
existuje, aj keď je to často iba vsuvka medzi
jednou a druhou vojnou. Kresťanské zjavenie
po-tvrdzuje, že máme na dosah nehynúce
ovocie vtelenia Boha v človeka. Boh je v tebe,
je vo mne, ak ho skutočne chceme, a práve
táto prítomnosť privádza stvorenie k pôvodnej
zmluve so svojím Stvoriteľom. „A urobím
všetko, o čo budete prosiť v mojom mene,“
hovorí Ježiš, „aby bol Otec oslávený v Sy-
novi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom
mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete
zachovávať moje prikázania. A ja po-prosím
Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal
s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet
nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepoz-ná.
Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo
vás... Kto má moje prikázania a zachováva ich,
ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude
milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zja-
vím mu seba samého...  prídeme k nemu a uro-
bíme si uňho príbytok.“ (Jn 14, 13-23)

Toto všetko máme na dosah, zaručuje to
Ježiš Kristus a zdôrazňuje Mária v Medžugorí.
Deti moje otvorte hlboko dvere srdca, modlitbe
– modlitbe srdcom. Potom bude môcť Najvyšší
pôsobiť na vašu slobodu a začne obrátenie,
hovorí Mária. A to hlboko nie je niečo nadby-
točné, ale podstatné a týka sa nášho srdca.
Nestačí ho pootvoriť, treba ho celé otvoriť
dokorán Bohu, aby on mohol pôsobiť v nás
bez toho, aby porušil našu slobodu. „Môj
Boh, moje všetko“ sú slová, ktoré otvárajú,
ukončujú a sprevádzajú náš deň.°

Ozveny Kráľovnej pokoja

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

„Drahé deti! Prinášam vám Krála po-
koja, aby vám dal svoj pokoj. Vy, deti moje,
sa modlite, modlite, modlite. Ovocie modlit-
by sa uvidí na tvárach ludí, ktorí sa rozhodli
pre Boha a jeho Královstvo. So svojím sy-
nom Ježišom vás všetkých žehnám požehna-
ním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali
moje pozvanie.”

Požehnanie pokoja
Iba málo slov tvorí posolstvo týchto Via-

noc, no sú to slová jasné a krátkosť textu zvy-
šuje jeho dôležitosť. Ježišovo narodenie na
svet (Lk 2, 8-14) oznámili anjeli pastierom a ich
oznámenie podčiarkuje nebeský chór, ktorý
spieva: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Narodením Spasi-
teľa už nie sú nebo a zem  oddelené a so slá-
vou neba je spojený pokoj na zemi. Tieto uda-
losti úzko súvisia a spolu spočívajú vo svetle,
ktoré obklopuje pastierov. Ježiš je Kráľ pokoja
a Mária, ktorá ho darovala svetu, nám ho dnes
znovu prináša ako každé Vianoce a ako pri
každej príležitosti, pri ktorej ho vzývame s úp-
rimným srdcom osobne alebo spoločne. Má-
ria nám neustále dáva svojho syna, aby žil
v nás, v každom ľudskom srdci, ktoré ho ne-
odmieta. A Ježiš, Kráľ pokoja, nám dáva pokoj.
Oznamuje ho nebeský chór a opakuje ho sám
Ježiš v predvečer svojho utrpenia. „Pokoj vám
zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja
vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám
srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ (Jn 14, 27)
Prinášam vám Krála pokoja, aby vám dal svoj
pokoj, hovorí Mária. Mária to vždy robila
a bude to robit až do skoncenia casov. A co
máme robit my? Vy, deti moje, sa modlite, mod-
lite, modlite. Mária dobre pozná dôležitost
modlitby a našu neschopnost pochopit jej
hodnotu. Zvykneme sa modlit len alebo najmä
vo chvíľach núdze a s pochabou nevedomo-
stou zanedbávame tento podstatný prvok pre
náš duchovný a materiálny život. A aj ked sa
modlíme, casto to robíme zle, bez skutocnej
úcasti a bez lásky, nevrlo a roztržito. Nemôže-
me však svoj pohlad uzavriet na svoju osobu
a na bratov alebo sestry. Naším spojením nech
je Ježiš, Bohoclovek, jediný, ktorý je schopný
zmierit protivenstvá a spojit nebo so zemou.
Je jediný, v ktorom sa smrt mení na život, tma
na svetlo a rozdelenie na spolocenstvo.

Dnes sú Vianoce, nemôžeme upadnúť do
malomyseľnosti. Máme odtrhnúť svoj po-
hľad od ľudských bytostí a upriamiť ho len
na Ježiša Krista. Len v ňom môžeme zdolať
všetko, čo nás gniavi a čo nás rozdeľuje. Zna-
mená to dať sa vyzdvihnúť k Ježišovi, aby
sme z neho čerpali pokoj a odpustenie pre
seba a pre druhých.        Nuccio Quattrocchi

Posolstvo Mirjane
z 2. novembra 2013

„Drahé deti, znovu vás materinsky pozý-
vam, aby ste milovali, aby ste sa neustále
modlili za dar lásky, aby ste nadovšetko mi-
lovali nebeského Otca. Keď milujete jeho,
budete milovať seba aj svojho blížneho. Toto
sa nemôže rozdeľovať. Nebeský Otec je v kaž-
dom človeku, každého človeka miluje a kaž-
dého človeka volá po mene. Preto, deti moje,
načúvajte cez modlitbu vôľu nebeského Ot-
ca. Rozprávajte sa s ním. Majte osobný vzťah
s Otcom, ktorý ešte viac prehĺbi vzťah vás –
spoločenstva mojich detí, mojich apoštolov.
Ako matka si prajem, aby ste sa skrz lásku
k nebeskému Otcovi povzniesli nad márnos-
ťou tohto sveta a pomohli druhým, aby po-
stupne spoznali nebeského Otca a priblížili
sa k nemu. Deti moje, modlite sa, modlite sa,
modlite sa za dar lásky, lebo láska je môj
syn. Modlite sa za svojich pastierov, aby vždy
mali pre vás lásku, tak ako ju mal môj syn
a ako ju ukázal, darujúc svoj život za vašu
spásu. Ďakujem vám.“

Ty a nebeský Otec
Je tu ďalšie pozvanie k obráteniu srdca,

čo je nutný prechod ku skutočnému vzťahu
s nebeským Otcom. Nie je to niečo nové. Ježiš
nás celý svoj pozemský život učil slovami
a skutkami v každej „udalosti“ svojho
verejného a súkromného života, ako sa žije
spoločenstvo s Otcom. Máme pred sebou
neľahkú cestu, ktorou musíme prejsť. Je
jasná, bezpečná, svätá a slávna.°

mailto:reginamediatrix@gmail.com


2

Ak je naše srdce ako trhovisko
Pápež František vo svojej homílii zo 7. janu-

ára 2014 porovnával srdce človeka s „obec-
ným trhoviskom“, kde sa dá nájsť všetko
možné. Vyzval kresťanov, aby sa učili do hĺbky
poznať to, čo prechádza ich srdcom, a aby
vedeli rozlíšiť, čo vedie cestou naznačenou
Kristom, od toho, čo naopak vedie na cestu,
ktorú naznačuje antikrist.

Pápež František vychádzal z Prvého listu
svätého Jána. (porov. 1Jn 3, 22 – 4, 6) „Kres-
ťan, ktorý ostáva v Kristovi vie, čo sa deje
v jeho srdci.“ ... „Naše srdce má vždy túžby,
želania, nápady. Sú však všetky od Pána? Ale-
bo nás niektoré z nich vzďaľujú od Pána? To
je dôvod skúmať všetky naše myšlienky, poci-
ty a túžby... Pokiaľ je to v línii Pána, človek i-
de dobre, ale ak nie...“ treba „ skúmať duchov,
aby sme spoznali, či naozaj pochádzajú od
Boha, lebo veľa falošných prorokov prišlo
na svet.“

Človek si však kladie otázku: „Ako viem,
že toto pochádza od Krista?“ Kritérium jeho
nasledovania naznačuje svätý apoštol Ján:
„Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus
prišiel v tele, je z Boha...“ „Jednoducho pove-
dané, ak všetko, po čom človek túži, alebo čo
si myslí, ide po ceste vtelenia Slova,“ povedal
pápež, „znamená, že je od Boha. Ale ak to nej-
de po tejto ceste, potom to nepochádza od
Boha. Jedná sa o rozpoznanie cesty, ktorou
prešiel Boh, ktorý sa „znížil, uponížil sa až na
smrť na kríži.“ Uponíženie, pokora a tiež poko-
renie sa, „to je cesta Ježiša Krista.“

„Premýšľajme dnes o tom. Urobíme dobre.
Najprv, čo sa deje v mojom srdci, na čo my-
slím, čo cítim. Venujem tomu pozornosť alebo
nechávam tak všetko, čo prichádza a odchá-
dza? Viem, čo chcem? Skúmam, čo chcem, po
čom túžim? Alebo beriem všetko? Milovaní,
neverte každému duchu. Skúmajte duchov.“

(Zdroj: radiovaticana.va)

„Evangelii gaudium“

„Radosť evanjelia napĺňa srdce“
Dňa 26. novembra 2013 vydal pápež Franti-

šek svoju prvú apoštolskú exhortáciu Evan-
gelii gaudium, v ktorej sumarizuje myšlienky
o Cirkvi dneška a o jej cestách v budúcich ro-
koch. Prinášame súhrn podstatných tém tohto
dokumentu.

„Radosť evanjelia napĺňa srdce a  život
tých, ktorí sa stretávajú s Ježišom a ktorí sa
od neho dávajú vyslobodiť z hriechu, smút-
ku, vnútornej prázdnoty a osamelosti. S Je-
žišom Kristom sa vždy rodí a obrodzuje ra-
dosť.“ Takto sa začína apoštolská exhortácia,
ktorou pápež František nastoľuje tému ohla-
sovania evanjelia v súčasnom svete. „V tejto
exhortácii sa obraciam na veriacich kresťa-
nov,“ píše pápež, „aby som ich vyzval k novej
etape evanjelizácie, vyznačujúcej sa touto ra-
osťou, a ukázal cesty na napredovanie Cirkvi
v najbližších rokoch.“
„Stav permanentného misijného poslania“

Evanjelizácia predstavuje silnú výzvu všet-
kým pokrsteným, aby „v stave permanentné-
ho misijného poslania“ prinášali druhým Ježi-
šovu lásku.

Pápež vyzýva k „obnove pôvodnej sviežosti
evanjelia“ ... má byť „pastorálnou a misijnou
konverziou, ktorá nemôže veci nechať tak, ako
sú“ a „reformou“ cirkevných štruktúr, aby „sa
stali viac misionárske.“ Pápež myslí aj na „kon-
verziu pápežstva,“ aby sám bol „vernejší
zmyslu výkonu úradu, ktorý mu dal Ježiš Kris-
tus, a aktuálnym potrebám evanjelizácie.“ Je
potrebná „zdravá decentralizácia.

„Eucharistia nie je odmenou dokona-
lých.“ Pri obnove netreba mať strach prehod-
notiť zvyky Cirkvi „nie priamo spojené s jad-
rom evanjelia, niektoré hlboko zakorenené
v priebehu dejín.“ Znamením prijatia Boha je
„mať dvere kostolov skutočne otvorené“, aby
mnohí, ktorí hľadajú Boha, sa nestretli s „chla-
dom zamknutých dverí.“ „Ani dvere sviatostí
by nemali byť zatvárané z hocakého dôvo-
du.“ Takto Eucharistia „nie je odmenou doko-
nalých, ale veľkorysým liekom a potravou sla-
bých. Tieto presvedčenia majú tiež pastorálne
dôsledky, ktoré sme povolaní rozvážne a sme-
lo vziať do úvahy.“ Pápež zdôrazňuje, že u-
prednostňuje Cirkev „ranenú a špinavú, pre-
tože vyšla do ulíc, skôr než Cirkev... ktorá sa
stará o to, aby bola stredom... Ak nás má niečo
posvätne znekľudňovať ... je to to, že mnoho
našich bratov žije“ bez priateľstva s Ježišom.“

„Bože, osloboď nás od svetskej Cirkvi“
Pápež František nás povzbudzuje, aby sme
sa nedali ovládnuť „sterilným pesimizmom“
a aby sme boli znakmi nádeje uskutočnením
„revolúcie nežnosti.“ Treba sa vyhýbať „spiri-
tualite pohodlnosti“, ktorá odmieta „bratské
záväzky“, a premáhať „duchovnú svetác-
kosť,“ ktorá „spočíva v hľadaní ľudskej slávy
namiesto Pánovej.“ Pápež tu hovorí o tých,
ktorí sa cítia „nadradení nad iných“, lebo sú
„neústupčivo verní určitému, minulosti vlast-
nému, katolíckemu štýlu“ a „namiesto evanje-
lizovania... hodnotia iných,“ alebo o tých,
ktorí majú „okázalú starosť o liturgiu, o doktrí-
nu a o prestíž Cirkvi, avšak bez toho, aby ich
znepokojovalo skutočné zapojenie evanjelia“

do potrieb ľudí. To je „strašná skaza so zdaním
dobra... Nech nás Boh oslobodí od svetáckej
Cirkvi pod duchovnými alebo pastorálnymi
závesmi.“

„Koho chceme evanjelizovať takýmito
postojmi?“

Je to výzva aj pre cirkevné spoločenstvá,
aby neupadli do závisti a žiarlivosti: „Koľko
vojen to vyvolalo vo vnútri Božieho ľudu
a v rozličných spoločenstvách.“ „Koho chce-
me evanjelizovať takýmito postojmi?“ Pápež
zdôrazňuje, že treba zvýšiť zodpovednosť lai-
kov, ktorí sa nachádzajú na „okraji rozhodova-
ní“, pred „nadmerným klerikalizmom“. Hovorí,
že „stále treba rozširovať priestor pre silnejšiu
prítomnosť žien v Cirkvi,“ najmä „v rozlič-
ných oblastiach, kde sa prijímajú dôležité
rozhodnutia.“

„Nie, teológii od stola“
Pápež zdôrazňuje „evanjelizačnú silu ľu-

dovej zbožnosti“ a posmeľuje ku bádaniu te-
ológov a pozýva ich, aby mali „na srdci evan-
jelizátorský cieľ Cirkvi“ a aby sa neuspokojili
s „teológiou od stola“. Pozastavuje sa „s urči-
tou úzkostlivosťou nad homíliou,“ pretože
„je veľa sťažností smerom k tejto dôležitej
službe a nemôžeme si pred nimi zapchávať
uši.“

„Táto ekonómia zabíja“
Pápež obviňuje súčasný ekonomický sys-

tém, keď hovorí o súťažení súčasného sveta:
„Je nespravodlivý od koreňa.“ „Táto ekonó-
mia zabíja,“ pretože prevažuje „zákon silnej-
šieho.“ Súčasná kultúra „odpadu“ vytvorila
„niečo nové.“ „Vylúčení nie sú ́ vykorisťova-
ní´, ale sú odpadom, ´prebytkom.´“ Žijeme
„novú, niekedy neviditeľnú tyraniu,“ alebo
„zbožstený trh,“ kde vládne „finančná špeku-
lácia“, “rozvetvená korupcia“ a „sebecké da-
ňové úniky“.

Pápež odsudzuje „útok na náboženskú
slobodu“ a „nové situácie prenasledovania
kresťanov... Na mnohých miestach je to skôr
rozšírená relativistická ľahostajnosť.“ Rodi-
na, pokračuje pápež, „prechádza hlbokou kul-
túrnou krízou.“ Potvrdzuje „nepostrádateľný
prínos manželstva pre spoločnosť“ a zdôraz-
ňuje, že „globalizovaný postmoderný indivi-
dualizmus podporuje spôsob života..., ktorý
znetvoruje príbuzenský vzťah.“

„Politika, tak veľmi ohováraná,“ hovorí,
„je jednou z najcennejších foriem dobročin-
nosti.“ „Modlím sa, aby nám Pán dal viac poli-
tikov, ktorí by mali skutočne na srdci... život
chudobných.“ Potom varoval: „Každé spolo-
čenstvo v Cirkvi, ktoré zabúda na chudob-

ných, riskuje, že bude rozpustené.“
„Povolaní postarať sa o zraniteľ-

nosť,“ o obranu ľudského života. Pá-
pež nás vyzýva, aby sme sa postarali
o najslabších. „O bezdomovcov, o dro-
govo závislých, o utečencov, o domo-
rodé národy, o starších, o ľudí stále viac
osamotených a opustených“ a o mi-
grantov, pre ktorých vyzýva krajiny „k
veľkorysému otvoreniu sa.“ Hovorí
o obetiach obchodovania s ľuďmi
a o nových formách otroctva: „V našich
mestách je implantovaný tento mafián-
sky a úchylný zločin a z rúk mnohých
tečie krv, čo zapríčinila pohodlná a tichá

spoluúčasť.“ Dvojnásobne úbohé sú ženy,
ktoré trpia situáciami vylúčenia, zneužívania
a násilia.“

„Medzi tými slabými, o ktorých sa chce
Cirkev postarať,“ sú „nenarodené deti, ktoré
sú najbezbrannejšie a najnevinnejšie, a ktorým
sa dnes chce poprieť ľudská dôstojnosť.“
„Nesmie sa čakať, že Cirkev zmení svoj postoj
k tejto otázke... Nie je pokrokové domáhať sa
riešenia problémov tým, že sa eliminuje ľud-
ský život.“ Nakoniec je tu výzva na rešpekto-
vanie celého stvorenstva: „Sme povolaní, aby
sme sa postarali o zraniteľnosť ľudí a sveta,
v ktorom žijeme.“

(čerpané z Avvenire)



Nový ľud oslavuje život

Žiť v tichosti je najlepší spôsob, ako žiť
v Božej prítomnosti, porozumieť Božej vôli
a uskutočňovať ju. Pán naďalej posiela
indikatívy tým, ktorí kráčajú jeho cestou,
naznačenej v našom časopise. Posiela ich,
lebo to považuje za potrebné, pretože pozná
ťažkosti svojich detí na Zemi. Bude sa treba
prehĺbiť a urobiť určité kroky. V tomto roku,
ktorý bude veľmi dynamický a plný nástrah,
sa od každého bude vyžadovať urobiť
rozhodnutia, aby sa už nemeškalo v účasti
na Kristovom diele v celom vesmíre.

Ako prvé si treba predovšetkým znovu
uvedomiť identitu nášho bytia a nášho
pôsobenia. Pred niekoľkými rokmi sme sa
aktívne stali súčasťou diela privedenia
vesmíru ku Kristovi, a to nie našou osobnou
zásluhou, ale z Božej vôle. Nedostávali sme
nejaké posolstvá ani sme nemali videnia. Celé
naše bytie a naša celá existencia sa stala
súčasťou tohto diela Najsvätejšej Trojice
spolu so vznešenými nástrojmi ako je
najsvätejšia Mária, svätý Jozef,
a s mimoriadnymi nástrojmi tejto doby,
ktorými sú anjeli, centrálna bunka a Bohu
verní bratia a sestry. Božím dielom v nás je
to, že sa stále viac transformujeme, aby sme
mohli jedného dňa byť novými stvoreniami,
spolu so všetkými Božími deťmi.

Naša spiritualita spočíva v prežívaní
evanjelia nášho Pána Ježiša Krista
s jednoduchosťou svätej rodiny z Nazareta
podľa vzoru svätého Františka a svätej Kláry
z Assisi. Náš život nie je založený na
statickom, ale na dynamickom pravidle, lebo
sme neustále zaťahovaní do úžasnej novosti
Ducha Svätého, ktorý nás vedie k jasnej
a slávnej nádeji, ktorá presahuje všetku
ľudskú nádej. Táto novosť sa dotýka našich
hĺbok a roztvára nás ku všeobecnému

spoločenstvu, aby sme mohli dosiahnuť
plnosť života v Bohu a v spoločenstve so
všetkými anjelmi, svätými a so spravodlivými,
ktorí obývajú vesmír a Zem, a s bratmi
a sestrami v očistci. Toto zatiahnutie nás stále
viac poháňa pozdvihnúť sa, aby sme boli
podriadení čistým zákonom ducha, ktoré sa
šíria z Najsvätejšej Trojice. Preto obetujeme
svoje životy Ježišovi prostredníctvom
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a srdca
svätého Jozefa, najspravodlivejšieho,

v spoločenstve s Kristovým mystickým
telom, aby sme boli živou Eucharistiou. Toto
je jediný spôsob ako môžeme dosiahnuť
vzkriesenie a stať sa novými stvoreniami.

Vo vesmíre plynie Boží život, dynamický
život. Rok, ktorý sa pred nami otvára, bude
z určitého hľadiska pekný, z iného hľadiska
veľmi ťažký... Bude to pre ľudstvo na Zemi
veľmi ťažký rok. Začína sa hlboké očisťovanie
Katolíckej cirkvi a ostatných kresťanských
cirkví, ako aj hlboké očisťovacie pôsobenie
na Zemi, ktoré spôsobí aj veľa utrpenia.

Ten, kto chce byť premenený, nech je teda
pripravený zmeniť svoj život, svoje chovanie
a svoj spôsob modlitby a účasti na
sviatostiach. A je prirodzené, že sa bude
chcieť chovať zodpovedne pred Bohom
v situáciách, v ktorých sa tento rok bude
nachádzať. Tí, čo obetovali svoj život Ježišovi
cez Máriu, nám budú pomáhať svojou obetou
a modlitbou.

Sme povolaní zodvihnúť hlavu, oslavovať
život a prejaviť veľkú nádej, ktorú nám náš
Spasiteľ predáva.

„Obliekli ste si nového človeka,
toho, čo sa obnovuje,

aby mal pravé poznanie podľa obrazu
toho,

ktorý ho stvoril.“
(Kol 3, 10)

Pekný a ťažký rok
Ježiš nám chce v prvý deň roka dať mocné

požehnanie. Povzbudzuje nás kráčať ďalej
a zároveň vziať na seba stále väčšiu
zodpovednosť vzhľadom na udalosti, ktoré nás
čakajú.

Rok, ktorý sa pred nami otvára, bude
z určitého hľadiska pekný, z iného hľadiska
veľmi ťažký. Bude pekný pre toho, kto si
vybral Ježiša. Ten, kto si vybral jeho život,
bude mať stále hojnejšie milosti. Totiž všetky

milosti, ktoré mnohí ľudia
odmietli, dostanú tí, ktorí
Bohu úprimne odpovedia.
Bude to pre ľudstvo na Zemi
veľmi ťažký rok. Všetko, čo
kresťania na Zemi
nevykonali za tieto roky
a počas tisícročí, ťažko
dolieha na celé ľudstvo
našej planéty. Musí sa začať
hlboké očisťovanie Božieho
ľudu na Zemi, musí sa
očistiť Cirkev.

Bude to rok, v ktorom
bude vidieť začiatok hlbokej
očisty Katolíckej cirkvi
a iných kresťanských
cirkví, lebo Ježišovo meno
sa už viac nemôže používať
na iné účely, než dať slávu

Ježišovmu Otcovi. Ježišovo meno bolo často
na Zemi potupované, neprávom prisvojované
a používané na iné účely než Božie. Tým, že
sa nám Ježiš daroval, chcel nám Otec dať svoj
život, svoju moc, „moc stať sa Božími deťmi.“
(Jn 1, 12) Žiaľ, veľa kresťanov nepoužívalo
túto moc na to, aby svedčili, že sú Božími
deťmi, ale na to, aby sa uplatnili vo svete a stali
sa deťmi tohto sveta.

Bude to rok Božieho hlbokého očistného
pôsobenia na Zemi, ktoré bude spôsobovať aj

veľa bolesti. Nebude to Boh, kto nám
zapríčiní utrpenie. Budú to naše nie-voľby,
nie-odpovede a všetky naše áno, ktoré sú
v skutočnosti nie. Nemusíme sa však báť, ak
pevne zotrváme v Ježišovi, ak budeme verní
a predovšetkým ak budeme zjednotení
s Ježišom cez Máriino a Jozefovo srdce. Oni
boli zjednotení s Ježišom tak, že byť v ich
srdciach pre nás znamená byť v Ježišovom
Srdci. Preto sa odteraz zverme im, vzývajme
ich a modlime sa k nim. Zostaňme jednotní
s mimoriadnymi nástrojmi tohto času,
s anjelmi, s centrálnou bunkou, s bratmi
vernými Bohu a so svätými a spravodlivými.

Tieto veci nie sú na to, aby nás vystrašili.
Ten, kto nasleduje Ježiša, sa nemusí báť,
pretože kráča vo svetle. (Jn 8, 12) Treba nám
zanechať každé pokrytectvo, každú
prefíkanosť, lebo ak sa celkom nezbavíme
svojho egoizmu, budeme trpieť. Vybrali sme
si život, no vieme aj to, akí sme krehkí. Existuje
krehkosť, ktorá nepochádza z hriechu. Je to
krehkosť stvorenia ako takého a Boh sa
skláňa nad touto krehkosťou. Existuje však
krehkosť, ktorá pochádza z hriechu, z pýchy
a egoizmu. Tá nás robí nielen slabými, ale nás
aj ničí. (1 Jn 5-16) Existuje teda krehkosť, ktorá
neničí stvorenie, ale existuje aj krehkosť, ktorá
ho ničí. Vo svojom vnútri môžeme rozlíšiť, do
akej miery sme krehkí preto, lebo sme zhrešili,
alebo sme krehkí jednoducho preto, lebo sme
stvoreniami.

To isté, čo Ježiš povedal svojim apoštolom
a učeníkom, platí aj pre nás: Buďte pozorní
ako počúvate. (Lk 8, 18) Každé slovo, ktoré
počujeme v evanjeliu, v posolstvách a vo
všetkom, čo nám bolo dané, pozorne
počúvajme správnym spôsobom. Dovoľme
Ježišovmu slovu, aby zmenilo náš život, lebo
inak to isté slovo bude pre nás utrpením
a odsúdi nás. Ježiš netúži po tom, aby sa nám
to stalo, naopak, túži po tom, aby sme boli
slobodnými pokojným Božími deťmi v dome
svojho Otca. Preto majme odvahu.

Našou úlohou je evanjelizovať Zem
a pritom vždy vychádzať z Ježišovej milosti
a z jednoduchého života spojeného s ním.
Ježiš od nás nežiada veľké veci. Žiada od
nás, aby náš život bol hlboko jednotný s tým,
čo sme počas týchto rokoch počuli. Ak to
budeme robiť, jeho milosť nás bude niesť na
orlích krídlach. (Ex 19, 4)

Veľmi sa modlime za ľudstvo tejto Zeme,
ktoré je veľmi vzdialené od Ježišovho Srdca.
Robme toto všetko, buďme ohlasovateľmi
Ježišovho života a zlo sa nás nedotkne.

Nech nás žehná Pán!°
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Pastiersky list biskupov
Slovenska na nový rok 2014

Drahí bratia a sestry!
Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa

povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý
dostávame darom, bol pre nás požehnaným
časom, aby sme mohli nájsť pokoj v duši
a skutočnú radosť zo života.

Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.
Uvedomujeme si bohatstvo, ktoré máme
v našich vzťahoch s tými, ktorí nás majú radi.
Prežívame čas, kedy si zvlášť uvedomujeme
aj náš vzťah k Bohu a jeho lásku k nám.
Zároveň objavujeme vo svojom vnútri aj
veľkú túžbu uzdraviť a obnoviť vzťahy, ktoré
sa narušili, ktoré sa oslabili alebo ochromili
a ktorých uzdravenie a posilnenie si tak veľmi
želáme. Najzákladnejším miestom našich
vzťahov je rodina.

Začiatkom Adventu sme si pripomenuli
ohrozenie rodín zvonka. Ale jestvuje aj

ohrozenie zvnútra,
ak by sme sa neusilovali,  ak by sme
nevenovali čas a námahu, ak by sme neprosili
o pomoc Boha pri obnovovaní, uzdravovaní,
očisťovaní, oživovaní našich vzťahov
v našich rodinách.

Keď by sme hľadali dajaké vonkajšie
meradlo našich vzťahov v rodinách, môžeme
spomenúť štatistiku, ktorá nám hovorí, že
každý rok sa v našej vlasti rozpadne viac ako
jedenásťtisíc manželstiev. Za týmto číslom sú
konkrétne osudy konkrétnych ľudí, ich
vzťahy, ich veľké túžby po láske, ich nadšenie,
ale aj sklamania, ich traumy, ich bolesti a ich
túžba po uzdravení.

Aj keď nám nie je ľahké priznať, a najradšej
by sme pozerali iným smerom, v našom živote
je prítomná bolesť, pochádzajúca z narušenia
našich vzťahov. Veľmi si želáme, aby
nasledujúci rok bol príležitosťou ich
uzdravovania a z toho dôvodu je pred nami
ponuka prežívať tento rok ako

Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Je to práve 450 rokov odvtedy, ako začala

v Šaštíne úcta k Sedembolestnej Panne Márii,
ktorá je teraz aj osobitnou patrónkou našej
vlasti. A na začiatku tejto úcty je príbeh
uzdravenia manželského vzťahu manželov
Angely a Imricha Coborovcov.

Stalo sa to v roku 1564. Keď sa vracali
v uzavretom koči do svojho šaštínskeho
kaštieľa, prepukla medzi nimi ostrá výmena
názorov. Táto výmena názorov bola len
prejavom dlhodobej ťažkosti, ktorá narúšala
ich vzájomné vzťahy v manželstve a ich
vzájomnú lásku. Pôvodné opisy tejto udalosti
zaznamenali, že ich vzájomné vzťahy narúšala

výbušná povaha manžela Imricha. Je isté, že
táto poznámka vyjadruje iba jednu čiastku
mnohých rozmerov vzťahu manželov. Ale tá
prudká výmena názorov v onom roku 1564
vyvrcholila tým, že rozhnevaný manžel dal
koč zastaviť, manželku z koča vykázal
a pokračoval v ceste. Čo mohla prežívať takto
ponížená manželka? Iste opustenosť,
neistotu, obavy zo straty manžela, pokušenia
zúfalstva a beznádeje. No Angela sa
uprostred tejto skúšky obrátila

o pomoc k Panne Márii.
Veď ona stála pod krížom svojho syna, stála
uprostred veľkej skúšky, stála s nádejou proti
všetkej beznádeji. Iste si aj Angela v duši
veľmi želala a modlila sa o Božiu pomoc na
príhovor Panny Márie. Angela iste prosila
o to, aby nestratila nádej v duchovnej bolesti
a sklamaní.

Po nejakom čase prišiel pre Angelu koč,
aby ju odviezol domov. Tam ju čakalo
prekvapenie – manžel, ktorý prosil
o odpustenie. Bolesť v duši sa premieňala na
radosť u oboch manželov. A keď sa spolu
rozprávali o celej udalosti, Imrich sa stotožnil

s prísľubom manželky Angely,
že z vďačnosti dá postaviť sochu
Sedembolestnej Panny Márie. Priamo na
mieste vrcholiaceho konfliktu – aby sa tam,
kde predtým triumfoval hnev, sprítomnilo
víťazstvo lásky Božej Matky.

Ako hlbšie súvisí obnovenie manželského
spolužitia a komunikácie s výjavom bolestnej
Matky s mŕtvym synom v náručí? Občas
počuť, že úcta k Sedembolestnej Panne vedie
iba k pasívnej sebaľútosti bez konkrétneho
pozitívneho zacielenia. Naozaj sú tí, čo často
rozjímajú o Máriiných bolestiach, v praxi
neúčinní? Bola snáď veľká mariánska ctiteľka,
blahoslavená Matka Tereza, pasívna? Bol
snáď blahoslavený Ján Pavol II, denne
kľačiaci pred ikonou čenstochovskej
Madony, málo aktívny? Vykonal snáď málo
svätý Maximilián Kolbe, keď v Osvienčime
dobrovoľne ponúkol vlastný život za muža
odsúdeného na smrť?

K uzdraveniu našich vnútro-rodinných
vzťahov vedie

rozjímanie nad bolesťami
Sedembolestnej Matky. Keď jej bolesť na
Golgote vrcholila, práve vtedy nám Ježiš
povedal, Hľa, vaša matka. A jej povedal,
Pozri, tvoji synovia a dcéry. Tie slová platia
aj po jeho zmŕ tvychvstaní, veď ide
o zmŕtvychvstanie vo vzťahoch v rodine.
Mária počuje Simeonovu predpoveď
o budúcich ťažkostiach: vtedy pozýva matky
a otcov, aby v sebe obnovili vzájomnú
vernosť v šťastí i nešťastí, v zdraví aj
chorobe. Mária sprevádzaná Jozefom do
Egypta pozýva rodičov, aby na vlastné deti
nezabúdali za žiadnych okolností, aby ich
chránili pred novodobými Herodesmi. Mária
tri dni hľadá svojho syna Ježiša, aby bolo
jasné: ona rozumie trápeniu otcov a mám, čo
stratili dosah na svoje deti oddané zlým
závislostiam. Kiež by ich raz našli v chráme,
pri Ježišovi, v Bohu. Mária, ktorá stúpa hore
po krížovej ceste a stretáva syna vedeného
na popravisko, nás pozýva všímať si
vzájomne naše každodenné kríže a niesť ich

spoločne golgotami každodenného života.
Všetko toto môže tvoriť spoločnú skúsenosť
rodín, môže ich to stmeliť do stále zrelších
a hlbšie ukotvených vzťahov.

Z uvedeného je zrejmé, že rozjímanie nad
súženiami Sedembolestnej nielenže nie je
únikom z reality, ale je účinnou duchovnou

inšpiráciou k aktívnemu prístupu
voči skutočnostiam tohto sveta. Preto
v záujme upevnenia, posvätenia a uzdravenia
vzťahov pozývame rodiny modliť sa spolu
modlitbu ruženca, alebo iné mariánske
modlitby. Modlitbou prelamujeme uzavretosť
do seba a s Máriou sa otvárame pre Boha.
Otvárame sa aj voči ľuďom a stávame sa
schopnými r iešiť naše vzťahy s nimi.
Povzbudzujeme otcov, matky, synov a dcéry
k tomu, čo pred niekoľkými mesiacmi vyjadril
Svätý Otec, pápež František: „Svätý ruženec,
modlitba k Ježišovi a Panne Márii prednesená
spoločne, je vzácnou chvíľou ďalšieho
utuženia rodinného života a priateľstva.
Naučme sa viac modliť v rodine, modliť sa
ako rodina.“ (katechéza Svätého Otca
Františka, 1. máj 2013) Týmito modlitbami sa,
drahí bratia a sestry, pripravíme na slávnostné
zverenie Slovenska pod ochranu
Sedembolestnej Panny Márie. Stane sa tak
na jej sviatok 15. septembra 2014 v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Ona
nás naučí,  že obeta a bolesť je cestou
skutočnej lásky. Lásky, ktorá aktívne koná
všetko pre dobro a posvätenie svojho okolia
a tak ohlasuje, že konečné víťazstvo patrí
Kristovi. Ježiš zvíťazil aj vo vzťahu manželov
Coborovcov, keď sa spolu dokázali v láske
a porozumení modliť.

Vyprosujeme vám v tento prvý deň roka
na príhovor našej nebeskej Matky hojnosť
Božieho požehnania, mnoho síl a pomoci
Ducha Svätého pre konanie dobra.

biskupi Slovenska
(1. januára 2014, slávnosť Bohorodičky)

ÚPLNÉ ODPUSTKY
V ROKU

SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE

Dekrét o možnosti získať úplné
odpustky v Jubilejnom roku

Sedembolestnej Panny Márie
Apoštolská Penitenciária na základe

zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka,
ktorý ju vo svojej otcovskej láske s radosťou
poveril touto vecou,

UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU DAR
ÚPLNÝCH ODPUSTKOV

pri náležitom splnení zvyčajných
podmienok: sviatostná svätá spoveď, sväté
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo kajajú, ich
môžu získať raz denne a môžu ich tiež na
spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré
sa ešte zdržiavajú v očistci a to:

a) pri každej pútnickej návšteve národnej
svätyne Bolestnej Matky, keď sa nábožne
zúčastnia nejakého posvätného slávenia,
alebo aspoň primeraný čas tam zasvätia



nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia
modlitbou Pána, vyznaním viery a modlitbou
k Nebeskej patrónke s aspoň jedným
desiatkom ruženca,

b) vo sviatky Panny Márie pri pútnickej
návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného
pre Jubilejný rok, ak sa v ňom nábožne
zúčastnia na eucharistickom slávení, alebo
Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú
predtým uvedené modlitby,

c) 15. septembra 2014, na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie, ak
v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom
mieste nábožne prednesú predtým uvedené
modlitby za šírenie svätej viery na Slovensku.

Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom
bráni staroba alebo ťažká choroba, môžu
získať úplné odpustky vtedy, ak sa rozhodnú
odporovať každému hriechu a vzbudia si
úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri
zvyčajné podmienky, pred nejakým menším
vyobrazením Bolestnej Matky sa v duchu
pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti
a obetujú svoje modlitby a bolesti skrz Máriu
milosrdnému Bohu.

Apoštolská penitenciária ďalej naliehavo
žiada pre širšie sprístupnenie získania Božej
milosti prostredníctvom kľúčov Cirkvi, aby
sa diecézni penitenciári, kanonici a klerici
jubilejných chrámov, vedení pastoračnou
láskou, ochotne a veľkodušne venovali
vysluhovaniu pokánia a často poskytovali
sväté prijímanie chorým.

Toto má platiť počas celého Jubilejného
roka Bolestnej Matky, patrónky Slovenska,
bez ohľadu na všetky protichodné
ustanovenia.

Vydané 3. decembra 2013
Krzysztof Nykiel, vedúci úradu
Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, Mauro

Piacenza, veľký penitenciár

Sviatky Panny Márie, v ktoré sa
dajú získať úplné odpustky

Jubilejného roka
Na základe Dekrétu Apoštolskej

penitenciárie bod b) a upresnenia Konferencie
biskupov Slovenska bude možné v Roku
Sedembolestnej Panny Márie získať úplné
odpustky počas týchto sviatočných dní
Panny Márie (diebus Mariae Virginis festis)
v liturgickom kalendári západného obradu:

28. júna: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
spomienka

2. júla: Návšteva Panny Márie, sviatok
15. augusta: Nanebovzatie Panny Márie,

slávnosť
22. augusta: Panna Mária Kráľovná,

spomienka
8. septembra: Narodenie Panny Márie,

sviatok
15. septembra: Sedem-
bolestná Panna Mária,

slávnosť
7. októbra: Ružencová
Panna Mária,

spomienka
21. novembra: Obeto-
vanie Panny Márie

spomienka
8. decembra: Nepoškv-
rnené počatie Panny

Márie, slávnosť

Nový sviatok v liturgii
aj na Slovensku

Od tohto roka sa bude na Slovensku sláviť
nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza. Sviatok sa
bude sláviť každý rok vo štvrtok po Zoslaní
Ducha Svätého. Tento rok sviatok pripadá
na 12. júna.

O zavedení sviatku rozhodla Konferencia
biskupov Slovenska a jej rozhodnutie
dekrétom z 11. októbra 2013 potvrdila
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí. Nový sviatok nie je prikázaný a jeho
stupeň slávenia je sviatok. (Stupne slávenia:
ľubovoľná spomienka, spomienka, sviatok,
slávnosť)

„Kongregácia pre Boží kult a disciplínu
sviatostí v júli 2012 listom adresovanom
konferenciám biskupov oznámila
rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. povoliť
konferenciám biskupov, ktoré o to požiadajú,
zapísať do ich partikulárnych kalendárov
sviatok ´Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza´ na štvrtok po
slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Na
Slovensku sa teda bude odteraz každý rok vo
štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého sláviť
sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza,“ uvádza
Liturgická komisia Konferencie biskupov
Slovenska. Aktuálnu možnosť zaviesť sviatok
Krista Veľkňaza je podľa nej potrebné chápať
v línii Svetového dňa modlitieb za
posväcovanie kňazov, ktorý zaviedol
blahoslavený Ján Pavol II. , a v duchu
nedávneho Roku kňazov, ktorý sa slávil na
podnet Svätého Otca Benedikta XVI. Ide
o dôležité iniciatívy, podporujúce svätosť
života duchovenstva a povolania na
sviatostné kňazstvo.

Tento sviat ok sa už niekoľko rokov slávi
v niektorých reholiach a krajinách, a to
s bohatým duchovným ovocím, pri ktorom sa
vyzýva celá Cirkev, aby rozjímala o svätosti
a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje
všetkých veriacich v ich úsilí o svätosť,
podnecuje k intenzívnej modlitbe za
posvätenie duchovenstva a pobáda tých,
ktorí sú povolaní cez sviatosť posvätného
stavu k služobnému kňazstvu, aby sa
neochvejne a verne usilovali o osobné
posväcovanie v úplnom odovzdaní sa Bohu
a Cirkvi. Formulár svätej omše o Našom Pán
ovi Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom
kňazovi, sa doteraz nachádzal v Rímskom
misáli medzi votívnymi svätými omšami a jeho
pôvod siaha k encyklike pápeža Pia XI.
o katolíckom kňazstve Ad Catholici
Sacerdotii (20. decembra 1935), ktorá viedla
k významnému posilneniu spir ituality
a posväcovania katolíckeho duchovenstva
a ktorej mnohoraké ovocie sa pretavilo do
dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu
Presbyterorum Ordinis.

zdroj: www.tkkbs.sk, TRNAVA/
BRATISLAVA 15. januára 2014

PRVÁ BOLESŤ

Simeon predpovedá Panne Márii
meč bolesti

 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke,
povedal: "On je ustanovený na pád a na pov-
stanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie,
ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú
dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľa-
nie mnohých sŕdc."                      (Lk 2, 34-35)

Mária prichádza do chrámu, aby sa očistila
a aby radostne obetovala a zasvätila Pánovi
prvorodeného syna.  Simeon po ich požehna-
ní sa obracia na mladučkú Máriu a povie jej,
že jej dušu prenikne meč. Čo sa za týmito slo-
vami skrýva? Je to celoživotná bolesť, ktorú
bude Mária postupne poznávať v rozličných
formách.

Mária začína nový život - život bolestný.
Od tejto chvíle nebude môcť zabudnúť na Si-
meonovu predpoveď, lebo sa každým dňom
bude napĺňať. Hoci jej meč prebodáva srdce,
ani v tejto chvíli a ani neskôr to nedá na sebe
poznať. Z prorockých slov tuší, čo čaká jej
syna. Odteraz bude vidieť, že jedni sú za Ježi-
ša, druhí proti nemu, čo zároveň aj ona bude
prežívať s ním. Odmietnutie Ježiša aj ona pocíti
ako odmietnutie. Ako Ježiš, tak aj ona bude
mnohými odmietaná až do konca čias. Aj ten,
kto nastúpi cestu za Ježišom, musí si zvykať,
že mnohí budú proti nemu, že bude prežívať
veľa bolesti. Ak sa mnohí postavili, stavajú
a budú stavať proti Ježišovi, tak mnohí bojo-
vali, bojujú a budú bojovať proti Cirkvi, mys-
tickému Ježišovmu telu i jeho jednotlivým ú-
dom - kresťanom. Mária je pre nás vzorom
a ukazuje nám, ako prijímať bolesť a ako ju
obetovať. Cez bolesť - jej prijatie a obetovanie
- si Boh postupne a ciaľavedome vychováva
svätých. Pozemská svätosť, ale aj večná ra-
dosť, sa vykupujú cez pozemskú bolesť.

Mária nás pri Simeonovom pro-
roctve tiež učí, ako používať slo-
bodu danú od Boha. Nestavia sa
proti Simeonovým slovám, prijíma
ich, a tým prijíma zvrchovanú Bo-
žiu vôľu a dokonale podriaďuje
svoju vôľu Božej vôli. My, ľudia
21. storočia, vidíme slobodu v tom,
že si môže každý robiť, čo chce.
Človek ale správne užíva svoju slo-
bodu vtedy, keď robí dobre. A naj-
vyšším dobrom je plnenie Božej
vôle. Naše myslenie je zaťažené

dedičným hriechom a podraďovaním sa Božej
vôli sa stávame novými ľuďmi, ako to učil
svätý Pavol. Človek pritom musí preukazovať
svoju vytrvalosť v dobrom a vernosť Bohu.

(podľa modlitebníka SEDEMBOLESTNÁ)

http://www.tkkbs.sk
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Modlitba víťazí nad smrťou
Žiaľ nie všetci kresťania sú si plne

vedomí moci modlitby. Nemyslia sa tým nejaké
formulky, ale pravá modlitba v Duchu
Svätom, ktorá v duši podnecuje Božiu moc.

Každý z nás sa môže svojou modlitbou
stať nástrojom Božej moci. Tá sa potom
prelieva na Boží ľud a prináša nám posilu pri
návrate k nám.

Toto krúženie Božej moci vesmírom uvádza
do pohybu udalosti a vzďaľuje vlny
prekliatia, ktoré vedú k smrti.

Satan neustále preklína. Jeho pôsobenie
spočíva v otrávení Božích tvorov, aby ich tak
priviedol k smrti. Účelom satanských
obradov a každého okultizmu je šírenie
prekliatia a nenávisti, ktoré sú schopné zabiť.
Môžeme sa brániť modlitbou. Čím viac sa
modlíme, tým viac sme chránení proti
vonkajším útokom.

Naša modlitba spojená s obetou Bohu nám
dáva silu a posilňuje tých, za ktorých sa
modlíme. Vo chvíli, keď sa za niekoho
obetujeme, modlíme a úprimne hľadáme Božiu
slávu a nie náš záujem, sme v Duchu Svätom
spojení s celým Božím ľudom. Naša modlitba
tak nadobúda na sile. Človeku, za ktorého sa
modlíme, to veľmi pomôže, lebo sa od neho
odrazí všetko negatívne.

Naša modlitba by nemala byť nudným
rituálom, ani nejakým citovým kontaktom
s Bohom, ani povinnosťou, ktorú treba
vykonať v určitú hodinu. Mala by byť silou
pôsobiacou v nás, ktorá však nie je naša, nie
je ľudská, lebo vychádza z Ducha Svätého.

Keď získame toto vedomie, všetok strach
z nepriateľa zmizne. Budeme schopní odraziť
akýkoľvek vonkajší útok.°

Veriacim a neveriacim
v Ježiša Krista

V tomto roku sa majú všetci bratia a sestry
zapojiť najmä do zodpovednej úlohy usku-
točňovať spoločný cieľ, ktorým je urobiť
v živote kvalitatívny skok a zúčastniť sa na
slávnej budúcnosti ľudstva.

Celý vesmír bude zjednotený v Ježišovi
Kristovi. Nech nás to neznepokojuje.
Nevychádza to z predsudkov, ani z nábožen-
ských predstáv, ktoré sa ponúkajú, a ani z ná-
boženských ideológií. Chceme sa s vami spo-
jiť v hlbokom dialógu, v ktorom sa vynára
pravá identita človeka veriaceho v Boha, tak
ako u vedca, ktorý hľadá pravdu, spolu s ľuď-
mi, usilujúcimi sa žiť a vyjadrovať vznešenej-
šie túžby a ideály v nich uložené, aby mohli
urobiť v živote kvalitatívny skok. Toto všetko
zapája do zodpovednosti veriacich
i neveriacich, ale aj príslušníkov každého
iného náboženstva.

Každý človek je stvorený na Boží obraz
a ten je vtlačený do jeho podstaty. Človek je
schopný nájsť TOHO, KTORÝ JE, odhliad-
nuc od všetkých obrazov Boha, ktoré vytvo-
rili ľudia. To je metafyzický základ, cez ktorý
sa Boh v týchto časoch obracia na všetkých
ľudí, v Ježišovi Kristovi, ako v TOM, KTORÝ
JE, čiže živá skutočnosť. Dáva každému mož-
nosť, aby sa v ňom prebudil pravý obraz TO-
HO, KTORÝ JE. Každý tak nájde svoju pravú
identitu v Bohu a stane sa novým stvorením.
To ako také, je riadené zákonmi čistého ducha
a stáva sa Božím spolupracovníkom. Z tohto
sa rodí pravé poznanie a znalosť, ktoré doko-
nale urobia človeka schopným spolu s Bohom
riadiť stvorenie.

Boh v týchto časoch prejavuje ľuďom celú
svoju lásku, aby zasiahla každého človeka
a každé stvorenie v celom vesmíre. Pozýva
ľudí, aby vyšli zo svojho malého sveta a otvo-
rili sa mu, aby dostali život, ktorý bol pre nich
určený od počiatku. Božie pôsobenie je prieč-
ne, teda presahuje hranice planét, národov
a náboženstiev. Deje sa podľa zákonov čisté-
ho ducha, na ktorých spočíva celý vesmír,
a rovnakým spôsobom zaväzuje všetkých ľu-
dí, kdekoľvek sa nachádzajú. Tak sa Boh pri-
bližuje ku každému človekovi, prebúdza v ňom
ducha a tlačí ho urobiť konštruktívne rozhod-
nutie. Robí to priamo, alebo prostredníctvom
nástrojov, ktoré si vyberie. Tieto nástroje pl-
nia jeho pokyny a sú mu podriadené. Boží
plán je nezastaviteľný a zrýchľuje sa.

Boh rešpektuje slobodu každého človeka,
preto komunikuje s tými, ktoí sú otvorení
prijať jeho milosť. Tento rok bude pekný pre
toho, kto si vybral Ježiša. Ten, kto si vybral
jeho život, bude mať stále hojnejšie milosti.
Totiž, všetky milosti, ktoré mnohí ľudia od-
mietli, Boh dá tým, ktorí mu odpovedia úprim-
ne“ Sväté písmo to potvrdzuje: „Hľadali ma
tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali.“
(Iz 65, 1)

Ježiš nerobil rozdiely medzi ľuďmi, ale
pozeral na srdce osôb a na ich vieru. Uzdravil
sluhu rímskeho úradníka, ktorého vieru po-
chválil. (Mt 8, 5-13) Uzdravil dcéru cudzinky.
(Mt 15, 21-28) Povolával hriešnikov – Matúša,
a urobil ho svojím apoštolom. Dosvedčil to
slovami: „...Neprišiel som volať spravodli-
vých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 9-13; 10, 3) Ježiš

prelial svoju krv za všetkých ľudí: „...Pite
z neho všetci, lebo toto je moja krv, ktorá sa
vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“
(Mt 26, 27-28)

Do kontextu tejto úvahy môžeme umiest-
niť slávny príchod Ježiša Krista: „ktorého
ustanovil za dediča všetkého a skrze ktoré-
ho stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy
a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím
mocným slovom.“ (Hebr 1, 2-3)

V týchto časoch sa bude Ježiš zjavovať
častejšie. Pred jeho pohľadom bude musieť
každý človek prejaviť svoje rozhodnutie –
patriť Bohu, alebo Luciferovi. Všetci, ktorí bu-
dú účastní na jeho diele, budú premenení
a prenesení k novému stvoreniu. V tomto
svetle sa budú chápať všetky udalosti na Zemi
a vo vesmíre. Bez vnútornej pohotovosti robiť
správne rozhodnutia však riskujeme, že vstú-
pime do zmätku. Každý človek, ktorý je ochot-
ný hľadať TOHO, KTORÝ JE, nájde v Ježi-
šovi Spasiteľa.

Tieto isté zákony zaväzujú aj kresťanov,
no s ešte väčšou zodpovednosťou, pretože
poznali Ježiša Krista a prijali milosť spásy.
Všetko, čo kresťania na Zemi nevykonali za
tieto roky a počas tisícročí, ťažko dolieha na
celé ľudstvo našej planéty. Musím sa preto
začať hlboké očisťovanie Božieho ľudu na
Zemi, musím sa očistiť Cirkev.

Odpusť nám Pane Ježišu,
lebo sme zatemnili tvoju tvár,
a tak sme zmiatli ľudí, ktorí ťa hľadali.
Odpustite nám vy, ktorí neveríte,
a vy, ktorí patríte iným náboženstvám
a ktorí túžite vidieť pravú Božiu tvár.

Nezachránia nás automaticky inštitúcie
s celou ich mocou, ani znamenia, ani nepo-
zorné počúvanie Ježišovho slova, či povrchná
účasť na sviatostiach. Ježiš sám to potvrdzu-
je, keď hovorí svojim apoštolom a učeníkom:
„Buďte pozorní ako počúvate.“ (Lk 8, 18) To
platí aj pre nás. Každé slovo, ktoré počujeme
v evanjeliu, v posolstvách a vo všetkom, čo
nám bolo dané, pozorne počúvajme správ-
nym spôsobom. Dovoľme Ježišovmu slovu,
aby zmenilo náš život, lebo inak to isté slovo
bude pre nás utrpením a odsúdi nás.

Žime svoj krst. V ňom sme prijali zomrieť
sebe, aby sme vstali z mŕtvych v oslávenom
Kristovi. Jediný spôsob ako to dosiahnuť
spočíva v tom, že sa obetujeme Kristovi cez
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie spolu so
svätým Jozefom, vynikajúcim veriacim. Ak
sa Ježišovi obetujeme úprimne, dostaneme mi-
losť stať sa celistvými a nepoškvrnenými
tým, že v sebe premôžeme porušiteľnosť. To
nás vloží do pravej jednoty s Bohom a s blíž-
nym. Rozšíri sa v nás duch spoločenstva s ce-
lým Kristovým mystickým telom, so všetkými
milosťami a so všetkými udalosťami. Naša o-
beta života Bohu prebudí pomazanie, ktoré
sme prijali v krste, teda byť kňazmi pro-
stredníctvom kňazstva veriacich, byť pro-
rokmi, teda ľuďmi svetla, a byť kráľmi, teda
tými, ktorí vládnu nad sebou samým a nad
vesmírom spolu s Kristom.

Staneme sa tak novými stvoreniami, živý-
mi a svetlými chrámami, ktoré priťahujú
núdzne duše živých a zomrelých. Zúčastnime
sa na činnosti ducha v celej univerzálnej Cir-
kvi. Boh chce zasiahnuť každého človeka vo

vesmíre. Pre túto dobu nám udeľuje milosť
môcť krstiť v Duchu Svätom a ohňom aj na
diaľku, nezvisle od osobného kontaktu. Bu-
deme robiť veľké veci a pomôžeme bratom
a sestrám v celom vesmíre.

Počas našich skúseností sme stretli veľa
duší všetkých čias, ktoré nás žiadali o krst.
Uvediem príklad, aby sme to pomohli lepšie
pochopiť. V duchu sa nám predstavili dvaja
veľkí géniovia nášho ľudstva, ktorí žili v mi-
nulosti a sú nám všetkým známi. Bol to jeden
kresťan a druhý nie. V rozmere posmrtného
života, v ktorom sa nachádzajú, sa dozvedeli,
že boli Božím darom pre ľudstvo Zeme. Roz-
právali, ako si Boh nimi slúžil počas ich pozem-
ského života. Keď som sa obrátil na ne-kresťa-
na, opýtal som sa ho, či by chcel byť pokrste-
ný. Pobavene odpovedal: „Keďže som rozum-
ný, okamžite som vnikol medzi prvé skupiny
duší, ktoré ste krstili.“

Majme teda odvahu a upevnime si svoj
kresťanský sľub. Nemôžeme zostať vo svo-
jich obmedzených priestoroch. Ježiš Kristus
vládne vesmíru a mení všetkých a všetko
k lepšiemu. Zapome sa do jeho pôsobenia
a zjavujme jeho tvár tým, ktorí ho ešte stále
nepoznajú. Budete tak rozumieť udalostiam,
ktoré sa odvíjajú pred našimi očami.

Sprevádzame vás, stojac pred Bohom,
jemu obetovaní, a modlíme sa za vás. Nech
zostúpi na vás všetkých jeho požehnanie.

br. Tomáš



MOJI APOŠTOLI
Posolstvo z 2. januára 2014 Panna Mária

začína vetou, ktorá všetkých volá k veľkej
zodpovednosti: „Drahé deti, aby ste mohli
byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli
pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme,
spoznať svetlo lásky môjho syna, musíte
mať čisté a pokorné srdcia“. Výraz „moji
apoštoli“ nie je nový a nachádza sa
v mnohých výzvach, ktorými sa Panna Mária
obrátila na všetky svoje deti, aby boli „jej
svedkami“, „nositeľmi jej pokoja“ a „jej
rozpätými rukami v tomto svete“.
V posledných dvoch rokoch sa predsa len
s prekvapujúcou frekvenciou v posolstvách
objavilo zvlášť slovo „apoštoli“, najmä
v posolstvách z 2. marca, z 2. júna,
z 2. októbra a z 2. novembra 2012, osemkrát
v roku 2013 a teraz na začiatku roku 2014.

Znamená to, že v týchto slovách je
povolanie, ktoré musíme všetci považovať za
prioritné a naliehavé, za túžbu, ktorú má
Panna Mária a chce, aby bola prijatá. Pri
rozvíjaní „tohto veľkého plánu, ktorý
uskutočňuje Boh cez Medžugorie“ (25. 6.
2007) sú niekedy momenty, v ktorých Panna
Mária s naliehavosťou volá a opakuje jednu
vec. Vtedy ide o niečo, čo sa stáva dôležitým
teraz a preto to treba teraz prijať.

Slovo „apoštol“, ako vieme, znamená
„poslaný“ a evanjelium mu jasne prisudzuje
prednostné práva. Ježiš „povolal k sebe tých,
ktorých sám chcel. Ustanovil z nich
dvanástich, ako svojich druhov a aby ich
posielal kázať.“ (Mk 3, 13-14) Apoštoli teda
skôr ako boli poslaní kázať, boli pozvaní
a prijali základnú úlohu „byť s Ježišom“.

Benedikt XVI. v jeho „Ježišovi z Nazareta“
zdôraznil, že toto byť s ním je tým podstatným
pre budúce poslanie apoštolov, lebo sa mali
učiť spoznávať Pána nielen zvonka, ako iní,
ktorí ho videli konať a počúvali ho, ale aby
sa stali svedkami jeho tajomstva a aby boli
v jednote s jeho osobou, čo je základom
poslania. Táto fáza je nevyhnutná preto, lebo
„dvanásti sa musia naučiť byť s ním takým
spôsobom, ktorý im umožní byť s ním aj
vtedy, keď idú na kraj sveta.“

To nás teda privádza
k tomu, že výraz
„apoštol“ znamená
v prvom rade byť Bohom
povolaný, lebo nikto sa
nerobí apoštolom sám od
seba, a ďalej znamená
„byť s tým,“ ktorý je
pôvodcom povolania,
aby bol napokon poslaný

hlásať a svedčiť o niečom, čo prichádza od
Boha. V tomto ohľade je učiteľský úrad Cirkvi
veľmi jasný. Katechizmus Katolíckej cirkvi
cituje slová Druhého vatikánskeho koncilu
a uvádza, že úloha apoštolátu je svojou
povahou súčasťou samotného kresťanského
povolania, a ďalej upresňuje: „Keďže Kristus,
ktorého poslal Otec, je pôvodcom
a počiatkom celého apoštolátu Cirkvi, je
zrejmé, že plodnosť apoštolátu závisí od jeho
životného spojenia s Kristom.“ (863-864)

To sa vzťahuje aj na počúvanie posolstiev
Panny Márie. Keď sa Panna Mária obracia na
„svojich apoštolov“, má v úmysle hovoriť
k tým, ktorí prijali a odpovedali na jej výzvu,
ako to sama hovorí vždy na konci posolstva.
Ten, kto môže prijať úlohu svedčiť
a ohlasovať, môže byť poslaný vtedy, ak
zotrvá v stave „byť“ s ňou.

Ak berieme do úvahy týchto trinásť
ostatných posolstiev od marca 2012 do
januára 2014, v ktorých sa objavuje slovo
„apoštol“, vidíme, že sú v nich skutočne
prítomné tri prvky apoštolskej identity.
V prvom rade je to vedomie, že človek bol
vybraný a prijal pozvanie: „On si ma vybral
a ja spolu s ním vyberám si vás, aby ste boli
apoštolmi jeho lásky a jeho vôle. Deti moje,
na vás je veľká zodpovednosť.“ (2. 6. 2012)
„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.“
(2. 10. 2013) Pozvanie znamená, ako už bolo
povedané, v prvom rade „byť“. Tu je veľmi
dôležité zdôrazniť, ako naznačila Panna Mária,
aké sú podmienky tohto „byť“ a aké sú
vnútorné podmienky na zjednotenie s ňou
a s jej synom.

Pri každom povolaní sú predložené
podmienky, ktoré určuje ten, kto povoláva,
a ten, kto odpovie, ich musí prijať bez toho,
aby ich nahradil inými. Preto Panna Mária
v ostatnom čase vo svojich posolstvách
načrtáva čnosti apoštolov, ktorým chce
zveriť úlohu: „Potrebujem apoštolov čistého
srdca“ (2. 10. 2012) „Všetkým ukážte pokoru
a lásku k blížnemu.“ (2. 4. 2013)
„Prostredníctvom zmierenia s nebeským
Otcom, pôstu a modlitby sa rodia apoštoli
Božej lásky, apoštoli, ktorí budú slobodne
a s láskou šíriť Božiu lásku všetkým mojim
deťom, apoštoli, ktorí budú šíriť lásku
a dôverovať nebeskému Otcovi a otvoria
bránu neba.“ (2. 7. 2013) „Potrebujem
apoštolov pokorných, s otvoreným srdcom,
ktorí prijmú Božie slovo a pomôžu iným, aby
cez Božie slovo pomohli iným pochopiť
zmysel ich života. Aby ste toto mohli robiť,
deti moje, musíte cez modlitbu a pôst počúvať
srdcom a učiť sa podriadiť sa.“ (2. 9. 2013)
„Aby ste mohli byť mojimi apoštolmi, musíte
mať srdcia čisté a pokorné.“ (2. 1. 2014)

Jednota s Ježišom, hlavná podmienka pre

všetky druhy apoštolátu, teda vyžaduje, ako
učí Panna Mária, „pokoru“, „čisté srdce“,
modlitbu a pôst.  Predovšetkým život
autentickej modlitby má byť v centre života
„apoštola“, a to podľa princípu priority, ktorý
nás všetkých Panna Mária učí už veľa rokov.
V posolstve z 2. novembra 2013 to opakuje
vo svetle dynamiky apoštolátu: „Deti moje,
prostredníctvom modlitby počúvajte vôľu
nebeského Otca. Rozprávajte sa s ním. Majte
osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte viac prehĺbi
vzťah medzi vami, spoločenstvom mojich detí,
mojich apoštolov. Ako matka túžim, aby ste
sa cez lásku k nebeskému Otcovi pozdvihli
ponad márnosť tejto zeme a pomohli iným
poznať a postupne sa priblížiť k nebeskému
Otcovi.“

Pred dosiahnutím misionárskeho
vyústenia, pomoci iným v „poznaní Otca“,
existujú, ako je vidieť, dva kroky, ktoré sa
skladajú z modlitby počúvania Otcovej vôle
a z hĺbky vzťahov v živote spoločenstva.
Takže mimo Cirkvi neexistujú apoštoli.

Konštitúcia Lumen Gentium nám fakticky
pripomína, že Kristus povolal dvanástich
a priviedol ich k sebe: „Týchto apoštolov us-
tanovil na spôsob kolégia alebo trvalého zbo-
ru, na ktorého čelo postavil Petra, vyvoleného
spomedzi nich.“ (19) A práve tejto jednote
medzi apoštolmi a vo všeobecnosti viditeľnej
jednote medzi veriacimi, Ježiš prisudzuje
hlavnú silu svedectva a ohlasovania spásy:
«Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí
v jednote, aby svet videl, že si ma ty poslal.“
(Jn 17, 23) Z tohto dôvodu je Máriino
pozvanie byť „jej apoštolmi“ neoddeliteľné
od jej inej veľkej túžby, ktorú vidíme
v ostatnom posolstve z 2. januára: „Po tom
túži moje materinské srdce, po jednote
všetkých mojich detí cez môjho syna.“

Marco Vignati,
Spoločenstvo Máriin dom, Rím

V predchádzajúcom čísle sme omylom na
zadnej strane uverejnili posolstvo z 2. októbra
miesto z 2. novembra 2013. Ospravedlňujeme
sa a uvádzame správne posostvo.

Posolstvo Mirjane
z 2. novembra 2013

„Drahé deti, znovu vás materinsky pozý-
vam, aby ste milovali. Aby ste sa neustále
modlili za dar lásky. Aby ste nadovšetko
milovali nebeského Otca.  Keď milujete jeho,
budete milovať seba aj svojho blížneho. Toto
sa nemôže rozdeľovať. Nebeský Otec je v
každom človeku, každého človeka miluje a
každého človeka volá po mene. Preto, deti
moje, načúvajte cez modlitbu vôľu
nebeského Otca. Rozprávajte sa s ním. Majte
osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte viac prehĺbi
vzťah vás - spoločenstva mojich detí, mojich
apoštolov. Ako matka si prajem, aby ste s
skrz lásku k nebeskému Otcovi povzniesli
nad márnosť tohto sveta a pomohli druhým,
aby postupne spoznali nebeského Otca a
priblížili sa k nemu.

Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite
sa za dar lásky, lebo láska je môj syn. Modlite
sa za svojich pastierov, aby vždy mali lásku
pre vás, tak ako ju mal môj syn a ako ju
ukázal, darujúc svoj život za vašu spásu.
Ďakujem vám. “
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Posolstvo Mirjane
z 2. decembra 2013

„Drahé deti,  s materinskou láskou
a materinskou trpezlivosťou pozerám na
vaše ustavičné blúdenie a stratenosť. Preto
som s vami. Chcem vám pomôcť, aby ste
najprv našli a spoznali seba, a potom mohli
pochopiť a priznať si všetko, čo vám
nedovoľuje úprimne celým srdcom spoznať
lásku nebeského Otca. Deti moje, Otec sa
spoznáva skrz kríž. Preto neodmietajte kríž,
snažte sa ho pochopiť a prijať s mojou
pomocou. Keď budete môcť prijať kríž,
porozumiete aj láske nebeského Otca,
budete kráčať s mojím synom a so mnou,
budete sa líšiť od tých, ktorí nespoznali lásku
nebeského Otca, od tých, ktorí ho počúvajú,
ale nerozumejú mu, nekráčajú s ním,
nespoznali ho. Chcem, aby vy ste poznali
pravdu môjho syna a boli mojimi apoštolmi,
aby ste sa ako Božie deti povzniesli nad
ľudské zmýšľanie a vždy znovu vo všetkom
hľadali Božie zmýšľanie. Deti moje, modlite
sa a postite sa, aby ste mohli pochopiť
všetko, čo od vás žiadam. Modlite sa za
svojich pastierov a túžte po tom, aby ste
v spoločenstve s nimi spoznali lásku
nebeského Otca. Ďakujem vám.“

Diagnóza a liečba
Pozornému a milujúcemu pohľadu Márie,

našej Matky neuniká vážnosť choroby jej
detí. Je ňou naše blúdenie bez cieľa a smeru,
ktoré podceňujeme. Mária nám stavia pred
oči priepasť, ku ktorej bezhlavo bežíme bez
toho, aby sme si to uvedomovali a vydali
počet. Ligot našich miest, rozpustilá hojnosť
výkladov našich obchodov a prejavy
blahobytu a bohatstva, ktoré vstupujú do
našich domov cez obrazovky našich
televízorov, sú smrtonosnou drogou pre naše
deti a pre nás samých. A ešte ľstivejšia
a ničivejšia je ich magnetická príťažlivosť,
ktorou pôsobia na davy, zhromaždenými pred
televíznymi vlnami. Fikcia stále viac prevažuje
nad reálnym a zmocňuje sa všetkých,
mladých i starých, ba dokonca aj detí,
a všetkých zavalí, až ich celkom pozbaví
všetkého, vrátane duše. Ak je toto diagnóza,
aká potom bude liečba?

Liečba je dlhá a ťažká, a dokonca bez Božej
pomoci nemožná. Preto je Mária s nami a taký
dlhý čas pôsobí v Medžugorí a na celom
svete. Čas sa naplnil a priblížilo sa Božie
kráľovstvo, obráťte sa a verte evanjeliu, hlása
Ježiš na začiatku svojho poslania vo svete.
(Mt 1, 15) Má však ešte dnes, po takmer
dvetisíc rokoch, význam toto Ježišovo
slávnostné vyhlásenie? Peter odpovedá takto:
„Pred tebou, Pane, je jeden deň ako tisíc rokov
a tisíc rokov ako jeden deň.“ A hneď nato
dodáva: „Pán nemešká s prisľúbením ako si
niektorí myslia, že mešká, on je len trpezlivý
s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby
sa všetci dali na pokánie.“ (2Pt 3, 8-9) Mária
nás s materinskou láskou a materinskou
trpezlivosťou dnes ešte vyzýva, aby sme si
boli vedomí svojej dôstojnosti Božích detí

spolu s celým radom odporúčaní
a podnetov, ktoré, ak by sme prežívali,
radikálne by zmenili kvalitu nášho života
a skrátili by čas čakania na Ježišov návrat
na svet. Príď Pane Ježišu! Marŕna tha!

N. Q.

Pápež František na generálnej
audiencii 15. januára 2014

„Chcem sa pozastaviť pri krste, aby
som zdôraznil veľmi dôležité účinky tejto
sviatosti, ktoré sa prejavujú v tom, že
z nás vytvára živé časti Kristovho tela
a Božieho ľudu. Tak ako sa odovzdáva
život z generácie na generáciu, tak sa aj
z pokolenia na pokolenie
prostredníctvom krstného prameňa
odovzdáva milosť. Vďaka tejto milosti Boží
ľud napreduje v čase ako rieka, ktorá zavlažuje
zem a rozširuje vo svete Božie požehnanie.

[Odkedy] sa učeníci vybrali krstiť, existuje
reťaz odovzdávania viery prostredníctvom
krstu. Každý z nás je článkom tejto reťaze...
tej rieky, ktorá zavlažuje. Taká je Božia milosť
a taká je aj naša viera, ktorú máme odovzdať
našim deťom, aby ju ony, keď budú raz
dospelé, mohli odovzdať svojim deťom.

V sile krstu sa stávame učeníkmi
misionármi, povolanými niesť evanjelium do
sveta. Boží ľud je ľudom – učeníkom, lebo
prijíma vieru, a misionárom, lebo vieru
odovzdáva. Krst v nás spôsobuje darovanie
milosti a odovzdávanie viery. V Cirkvi sme
všetci učeníkmi celý život a všetci sme
misionármi, každý tam, kde mu určil Pán.

Medzi mystickým a misionárskym
rozmerom kresťanského povolania je
neoddeliteľná spojitosť, lebo oba sú
zakorenené v krste. ́ Prijatím viery a krstu my
kresťania prijímame pôsobenie Ducha
Svätého (...) a všetci sme povolaní žiť
a odovzdávať spoločenstvo s Najsvätejšou
Trojicou...

Nikto sa nespasí sám. Komunitný rozmer
nie je iba akýmsi rámom, obrysom, ale
podstatnou časťou kresťanského života,
svedectva a evanjelizácie.

Dôležitosť krstu pre Boží ľud je zrejmá
i na príklade dejín kresťanskej komunity
v Japonsku. Toto spoločenstvo zažilo
začiatkom sedemnásteho storočia tvrdé
prenasledovanie. Mnohí sa stali mučeníkmi,
kňazi boli vyhnaní a tisíce veriacich bolo
zabitých. V krajine nezostal žiaden kňaz,
vyhnali všetkých. Komunita sa stretávala
v tajnosti a udržiavala vieru a modlitbu
v skrytosti. Keď sa narodilo dieťa, otec alebo
matka ho pokrstili, lebo za mimoriadnych
okolností môže krstiť každý veriaci. Po
návrate misionárov, približne po 250-tich
rokoch, vyšli veriaci z úkrytu a Cirkev smela
opäť zakvitnúť. Prežili vďaka milosti svojho
krstu. Táto skutočnosť je významná. Boží ľud
odovzdáva vieru, krstí svoje deti a napreduje.
Udržiavali taktiež, hoci v skrytosti, ducha
spoločenstva, pretože krst im umožnil stať sa
jedným telom v Kristovi. Boli izolovaní, skrytí,
ale vždy boli súčasťou Božieho ľudu, členmi
Cirkvi. Z týchto dejín sa môžeme naučiť
veľa.”°

MÁRIA JE S NAMI
„V našej osobnej histórii sa striedajú

svetlé a temné chvíle, svetlo a tieň. Ak
milujeme Boha a bratov a sestry, kráčame
vo svetle. Ale ak sa naše srdce zatvorí a ak
v nás prevláda pýcha, lož a hľadanie
vlastných záujmov, potom zostúpi do nás
a okolo nás tma.“ Toto povedal pápež
František veriacim prítomným na polnočnej
svätej omši na Vianoce v Bazilike svätého
Petra.

Čas Vianoc prešiel a vstúpili sme do
obdobia cez rok. Dobre vieme, že obdobie cez
rok prináša časy svetla a časy temna, časy
skúšok a časy útechy a časy utrpenia
a radosti.  Mária nás každodenne
s materinskou láskou a neúnavne navštevuje,
povzbudzuje, podopiera a učí modliť. S ňou
prejdeme ťažké časy, ktoré žijeme, a ešte
ťažšie, ktoré prídu.

Žehnám vás
s Ježišom a Máriou.

Medžugorské ozveny
sú rozširované zdarma. Náklady sú hradené
z dobrovoľných príspevkov. Náš účet:
banka          : VÚB Bratislava-mesto
názov účtu : MEDIATRIX
IBAN                  : SK70 0200 0000 0013 5044 9953

Pre zahraničných darcov:
BIC               : SUBASKBX

Posolstvá Kráľovnej pokoja,
Medžugorské ozveny nájdete na

internetovej stránke
 www.medzugorie.sk

Posolstvo Jakovovi
z 25. decembra 2013

„Deti moje, Ježiš si dnes osobitným spôso-
bom chce urobiť príbytok v každom vašom
srdci a zdieľať s vami každú vašu radosť
i bolesť. Preto, deti moje, zvlášť dnes na-
hliadnite do svojich sŕdc a spýtajte sa, či
naozaj narodením Ježiša pokoj a radosť
zachvátili vaše srdcia. Deti moje, nežite vo
tme, dychtite po svetle a Božej spáse. Deti,
rozhodnite sa pre Ježiša a darujte mu svoj
život a svoje srdcia, pretože len tak bude
môcť Najvyšší pôsobiť vo vás a cez vás.“

http://www.medzugorie.sk

