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MEDŽUGORSKÉ OZVENY

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
 z 25. januára 2014:

„Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, mod-
lite sa, aby odblesk vašej modlitby vplýval
na tých, ktorých stretnete. Postavte Sväté
písmo na viditeľné miesto vo svojich rodi-
nách a čítajte ho, aby slová pokoja začali
prúdiť vo vašich srdciach. Modlím sa s va-
mi i za vás, deti moje, aby ste sa deň čo deň
stali ešte viac otvorení Božej vôli.  Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.”

Modlím sa s vami i za vás
Sme zvyknutí zháňať sa za novinkami a po-

važujeme za ne každú správu bez rozdielu a
bez rozlišovania. Sme uzatvorení v čase a
uniká nám to, čo nepatrí času. Naväzujeme sa
na to, čo je prchavé, a zanedbávame to, čo je
večné. Život sústreďujeme na vzhľad a
nevidíme skutočnosť, ktorá k nemu vedie. Tak
je to vždy, keď sa ženieme za Božou
prítomnosťou a pritom sa zverujeme
komukoľvek, kto hovorí ON je tu, ON je tam
bez toho, aby sme si spomenuli na Ježišove
upozornenia. (Mt 24, 23-28) Čakanie nás
vysiluje a uspáva, a malo by byť časom bdenia,
rozlišovania, voľby a odovzdania sa Bohu.
Žiaľ, tak to bolo, a tak je to aj dnes. Stále
búrlivejší život v našich mestách sa podobá
veľkému drviču, ktorý všetko zomelie na
hmotu, v ktorej sa stráca každá originálna
rozličnosť.  Toto uznanie zhodnosti
zachvacuje všetky oblasti a každé hľadisko
nášho života. A práve v tomto scenári máme
čítať medžugorské udalosti. Tak objavíme, že
opakovanie Máriinych posolstiev
neumenšuje ich vnútornú hodnotu. Aj dnes
nám Mária hovorí tie isté veci,  ale to
neumenšuje ich hodnotu, skôr ju povyšuje.
Primknime sa k jej posolstvám s istou nádejou,
že v nich nájdeme kľúč k zmene nášho života.
Prestaňme v nich hľadať smerovanie ohľadne
budúcnosti a nájdeme v nich konkrétne návrhy
na prežívanie našej prítomnosti. Dnes sú
napríklad jasné tri ponaučenia:

1. Modlite sa, aby sa zmenil svet: Modlite
sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej
modlitby vplýval na tých, ktorých stretnente.

2. Sväté písmo nech sa stane lymfou pokoja
vo vašich žilách: Postavte Sväté písmo na
viditeľné miesto vo svojich rodinách a čítajte
ho, aby slová pokoja začali prúdiť vo vašich
srdciach.

3. Odovzdajte sa do Božej vôle: Modlím sa
s vami i za vás, deti moje, aby ste sa deň čo
deň stali ešte viac otvorení Božej vôli.

Mária je s nami, nenechá nás ani na chvíľu
samých a modlí sa s nami a za nás. Verme jej
slovám. Verme jej príhovorom za nás a pokoj
zaplaví naše srdce. Verme jej účasti na našej
modlitbe a radosť dá našej modlitbe krídla.°

Ozveny Kráľovnej pokoja

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
z 25. februára 2014:

„Drahé deti! Vidíte, počujete, cítite, že
v srdciach mnohých ľudí niet Boha. Nechcú
ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú
pokoj. Deti moje, vy sa modlite, žite Božie
prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí
ste od samého počiatku povedali 'áno' môj-
mu pozvaniu. Vydávajte svedectvo o Bohu
i mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje,
ja som s vami a milujem vás. Deň čo deň vás
všetkých odovzdávam môjmu synovi Ježišo-
vi. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Boh v srdci
Máriiným dielom v Medžugorí je otvorenie

ľudského srdca Bohu, a to nie formálnym ak-
tom súhlasu jeho zákonu, ale obrátením ľud-
ského stvorenia a úplným prijatím Božej vôle
v jeho živote. „Buď vôľa tvoja,” modlíme sa
v modlitbe Otče náš a jeho vôľou je rozpoznať
v každom z nás jeho jediného Syna Ježiša. Je
to možné od chvíle, keď Boh prišiel v Ježišovi
v podobe človeka na Zem. Teraz môže Boh
prebývať v človekovi a naše srdce je predur-
čené na to, aby bolo Božím chrámom. To sa
skutočne stane, lebo je to Božia vôľa, ale vždy
k tomu treba náš súhlas, naše bez donútenia
a slobodne vyjadrené áno, lebo Boh svoje
dary ponúka, ale nevnucuje.

Posolstvo začína nezvyčajným napomenu-
tím - vidíte, počujete, cítite - (teda máme rozoz-
nať), že v srdciach mnohých ľudí niet Boha
a medzi nimi môžeme byť aj my. Mária to hneď
vysvetľuje, že vzdialenie od modlitby a ná-
sledný nedostatok pokoja nás vedú k odmiet-
nutiu Boha. Celá ďalšia časť posolstva je
vrúcnym materinským povzbudením uviesť
do života jej ponačenia: Modlite sa, žite Božie
prikázania. Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste
od samého začiatku povedali ́ áno´ môjmu
pozvaniu. Toto opätovné pozvanie na spolu-
prácu s Máriou by sa mohlo zdať zbytočné.
Nestačí, keď sa ona prihovára u Boha? Je to
otázka niekoho, kto len trochu alebo vôbec
nepozná Božiu lásku, niekoho, kto odmieta
veriť, že Boh by mohol potrebovať človeka
pri budovaní svojho kráľovstva. Zaoberajme
sa radšej tým, ako svedčiť o Bohu a o Máriinej
prítomnosti, a tým, ako nezabudnúť, že ona
je s nami, miluje nás a že nás každý deň pred-
stavuje svojmu synovi Ježišovi. Čo iné hľadá-
me? Na čo iné čakáme? Nech nám stačí úplne
výnimočná milosť Máriinej prítomnosti v Me-
džugorí a snažme sa žiť svoj deň bez úzkosti,
bez nepokoja a bez toho, aby sme niečo
nadsadzovali a niečo podceňovali. Všetko
odovzdávajme jej, aby všetko vzdávalo slávu
Bohu a bolo na prospech jeho stvorení.

Zamyslenia Nuccio Quattrocchi

Posolstvo Mirjane
z 2. februára 2014

„Drahé deti! Materinskou láskou vás
chcem naučiť úprimnosti, pretože si prajem,
aby ste ako moji apoštoli boli vo svojom pô-
sobení dôslední, rozhodní a hlavne úprimní.
Chcem, aby ste boli Božou milosťou otvorení
pre požehnanie. Chcem, aby ste modlitbou
a pôstom vyprosili od nebeského Otca poz-
nanie toho, čo je prirodzené, sväté - božské.
Naplnení poznaním, pod ochranou môjho
Syna a mojou ochranou, budete mojimi apo-
štolmi, ktorí budú vedieť šíriť Božie slovo
všetkým, ktorí ho nepoznajú a budete vedieť
prekonať prekážky, ktoré vám budú stáť na
ceste. Deti moje, Božia milosť zostúpi na vás
prostredníctvom požehnania a zachovať si
ju budete môcť pôstom, modlitbou, očistením
a zmierením. Vaša účinnosť bude taká, akú
od vás žiadam. Modlite sa za svojich pastie-
rov, nech lúč Božej milosti osvetlí ich cesty.
Ďakujem vám!”

Vademecum Máriiných apoštolov
Toto posolstvo zhŕňa Máriino dielo v Me-

džugorí. Je takmer príručkou pre toho, kto pri-
jal, že sa stane Máriiným apoštolom. Čítajme
toto posolstvo v modlitbe a vzývajme Ducha
Svätého, aby nám umožnil v plnosti pochopiť,
čo nám Mária hovorí, a dal nám silu tak konať.
Tu sa naozaj nejedná o pridávanie nejakých
zbožných praktík do nášho uctievania Boha,
ani robiť nejaké dodatočné dobré diela voči
blízkym, ale treba radikálne zmeniť život, obrá-
tiť sa, ako to Ježiš požadoval od svojich učení-
kov a ako nám to Panna Mária neúnavne opa-
kuje. Pýtajme sa, aké úprimnosti nás chce Má-
ria naučiť, čo tým myslí, keď sa majú stať dô-
slednými, rozhodnými a najmä úprimnými
v činnosti. Celé toto posolstvo hovorí o živom
vzťahu s Bohom, v ktorom prijímame Božiu
milosť, ktorá jediná môže z každého z nás uro-
biť skutočné Božie dieťa v jeho Synovi Ježišo-
vi. Apoštolom nie je ten, kto niečo rozpráva o
Bohu, ale ten, kto sa dáva pretvárať Duchom,
pokým v ňom nebude žiť Ježiš.

Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii!°
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Pápež na pôstnych duchovných cvičeniach

Zamyslenie z denníka jedného pútnika
V Medžugorí nachádza milosť priamu a plynulú cestu do srdca človeka spôsobom inde

neznámym. Je to akoby bolo Božie srdce, Boh sám, jeho Matka a každý brat a sestra v
priamom kontakte srdcovým tkanivom, kde bez prekážok klíči bezprostredná a zhodnocujúca
láska. Človek nie je pred druhým v postoji nedôverčivého posudzovania, oddeľovania sa
ani rivality. Všetci a každý jeden sú človeku vlastným telom a Ježiš je mnou samým a ja som
ním v Otcovi. S ním a so všetkými som počatý Matkou. Hľa, tvoja Matka, to je jej dar.
Nebudem si klásť otázku. Je to zbytočné. Radšej budem hovoriť s Bohom. Budem ho teda
počúvať a všetko budem vedieť. Pretože on hovoril a hovorí ku mne. Hovorí nové a živé
slová, ktoré platia odjakživa, ale sú prežívané a konané dnes. Prežívané mnou a tým, kto žije
so mnou. V srdci je prameň, ktorý na človeka tlačí. Ak človek odvalí kameň, ktorý ho brzdí,
vyrazí z neho žiarivá, priezračná voda, ktorá hasí smäd. Teraz v sebe treba zapáliť to
podivuhodné svetlo, v ktorom sa zobrazí prítomnosť adorovanej Trojice, Ježiša a Matky
Márie. Prijmi nádherné zjavenie. Teš sa z návštevy. Hovor s každým. Dovoľ každému, aby
hovoril s tebou.

Výber z p. M. Rastrelli, SJ: "Medžugorie, nádej tretieho tisícročia"

PÁPEŽ FRANTIŠEK o milosrdenstve Obrátenie vzďaľuje smrť,
hriech a chorobu

Spasenie predpokladá obrátenie, to
znamená slobodné a vedomé priľnutie ku
Kristovmu dielu. Boh si nepraje, aby človek
prijal dielo spásy z donútenia alebo preto, že
sa mu vyhráža. Človek priľne k Ježišovmu
spasiteľnému dielu svojou vlastnou
slobodou. To je obrátenie. Znamená to, že sa
človek obráti k Bohu, aby od neho jediného
obdržal spasenie. Ak sa človek slobodne
neobráti k Bohu prostredníctvom Ježiša
Krista, nejedná sa o skutočné obrátenie.

Neustále obrátenie je nevyhnutné na to,
aby sa vzdialila smrť, hriech a aj choroba.
Dobre vieme, že niektoré choroby sú plodom
neusporiadaného života, života v hriechu,
ktorým trpí aj telo.

Obrátenie je mocnou zbraňou proti
satanovej ničomnosti. Najsvätejšia Panna
Mária preto vo všetkých svojich zjaveniach
na Zemi vždy ľudí vyzývala k obráteniu.
Obrátenie zaháňa smrť a hriech.

Obrátenie pôsobí ako účinná detoxikačná
kúra pre dušu i telo. Vedie človeka tak, aby sa
ponoril do Boha. Bez obrátenia je veľmi ťažké
bojovať so smrťou.

Obrátenie nie je len stav, ktorý človek
zažíva pri mimoriadnych príležitostiach, keď
sa znenazdania duchovne prebudí. Obrátenie
je neustálym postojom kresťana. Kresťan je
vyzývaný, aby každý deň sám sebe zomieral
– ako v malých, tak aj vo veľkých veciach.
Obrátenie je základom našej duchovnej cesty.
Musí byť neustálym postojom nášho srdca,
pokorne hľadajúceho Boha.

Dôležité je aj odriekanie, ak nás privádza
k obráteniu. Nesmie byť ale cieľom samé
o sebe a nesmie byť ani násilné. Musí sa
zrodiť v našom vnútri ako čin kajúcnosti.
Musí vychádzať z vnútornej slobody, nie
z vonkajšieho donútenia. Každé, aj
sebamenšie odriekanie, urobené s úprimným
srdcom a v slobode Božích detí, môže mať
väčšiu cenu než veľké odriekania,
uskutočnené z prinútenia alebo s pyšným
úmyslom vyzerať sväto.

Sme vyzvaní k hlbokému obráteniu celého
nášho bytia, aby sme dokázali od seba a od
iných odháňať smrť, hriech a chorobu.°

(podľa súkromných zjavení)

Pápež František rímskemu duchovenstvu
6. marca 2014: "Milosrdenstvo neznamená
ani široké rukávy ani strohosť"

„Kňaz, na obraz Dobrého pastiera, je
mužom milosrdenstva a súcitu, blízky svojmu
ľudu a služobníkom všetkých. Pastoračné
kritérium, ktoré by som tu chcel veľmi
zdôrazniť, je blízkosť. Blízkosť a služba, ale
predovšetkým blízkosť. Byť na blízku. Každý,
kto je vo svojom živote akýmkoľvek
spôsobom zranený, môže u neho nájsť
pozornosť a ochotu počúvať. Kňaz zvlášť
prejavuje hlbiny milosrdenstva vysluhovaním
sviatosti zmierenia. Prejavuje sa to v celom
jeho postoji, v spôsobe, akým prijíma, počúva,
radí, dáva rozhrešenie...

V Buenos Aires bol jeden známy spovedník
a takmer všetko duchovenstvo sa u neho
spovedalo. Počas jednej z dvoch návštev
Argentíny žiadal Ján Pavol II. o spovedníka
na nunciatúru. A prišiel on. Tento kňaz hoci
si urobil profesúru, vždy ostal spovedníkom
a v kostole Najsvätejšej sviatosti bol pred
jeho spovednicou rad. Páter Aristi zomrel na
veľkonočnú vigíliu vo veku 96 rokov. Na
Veľkú noc som v kostole zišiel dolu do
nádhernej krypty. Bola tam rakva a iba dve
staršie ženy, ktoré sa tam modlili. Neboli tam
žiadne kvety. Pomyslel som si: Tento človek
odpúšťal hriechy celému duchovenstvu v
Buenos Aires, aj mne a žiaden kvet... Vyšiel
som von a zašiel kúpiť kvety. Vrátil som sa a
začal som ozdobovať rakvu kvetmi. Pozrel
som na ruženec, ktorý mal v rukách. Ako som
ukladal kvety, vzal som kríž z ruženca a s
trochou sily som ho odtrhol. V tej chvíli som
naňho pozrel a povedal som mu: Daj mi
polovicu tvojho milosrdenstva.

Pocítil som niečo silné, čo mi dalo odvahu
urobiť toto gesto a predniesť túto modlitbu.
Ten kríž od toho dňa nosím so sebou. A keď
mi príde na myseľ zlá myšlienka voči nejakej

osobe, rukou hneď siahnem na krížik a
cítim milosť. Koľko dobra robí príklad
milosrdného kňaza. Kňaza, ktorý sa
priblíži k zranenia.

Spomeňte si na mnohých kňazov,
ktorí sú v nebi a proste o túto milosť.
Aby vám dali z toho milosrdenstva,
ktoré mali voči svojim veriacim.”

VR

Rozhovor s pápežom
Františkom

*Nežnosť a MILOSRDENSTVO sú
základom Vášho pastoračného
posolstva.

Pápež František: ...je to z evanjelia. Je to
centrum evanjelia. Ináč sa nedá pochopiť
Ježiša Krista, ani nežnosť Otca, ktorý ho
posiela, aby nás počúval, uzdravoval a
zachraňoval.
*Pozornosť k chudobe niektorí
pozorovatelia zamieňajú za prejav
zbedačovania. Evanjelium neodsudzuje
dobrá. Zachej bol bohatý a dobročiniaci.
Pápež František: Evanjelium odsudzuje kult
dobier. Zbedačovanie je jedno z kritických
interpretácií. V stredoveku bolo veľa
zbedačujúcich prúdov. Svätý František bol
geniálny v tom, že umiestnil predmet chudoby
na cestu evanjelia. Ježiš hovorí, že sa nedá
slúžiť dvom pánom, Bohu a bohatstvu. A keď
budeme súdení pri poslednom súde, bude
mať cenu naša blízkosť k chudobe. Chudoba
vzďaľuje modlárstvo a otvára brány Prozre-
teľnosti.
*Ako bude posilnená úloha ženy v Cirkvi?
Pápež František: Je pravda, že žena má a
musí byť viac účastná na miestach
rozhodovania v Cirkvi. Ja by som to však
nazval podpora funkčného druhu.. Treba skôr
myslieť na to, že Cirkev je ženského rodu a je
ženského rodu od počiatku. Veľký teológ
Hans Urs von Balthasar veľa pracoval na
tejto téme. Mariánsky princíp vedie Cirkev
popri Petrovom. Panna Mária je dôležitejšia
než ktorýkoľvek biskup a ktorýkoľvek
apoštol. Teologické prehlbovanie prebieha.
Kardinál Rylko z Rady pre laikov v tomto
smere pracuje s mnohými ženami, ktoré sú
odborníčkami v rozličných oboroch.
Vybrané z Corriere della Sera, 5. 3.2014



Vyjdi a postav sa pred Pána
(1Kr 19, 1-18)

Božia výzva pre všetkých, ktorí ho chcú
poznať, je tá istá, ako výzva, ktorá bola určená
prorokovi Eliášovi (1Kr 19, 1-18) - vyjsť zo
seba a otvoriť sa Bohu. Je to ten najsamozrej-
mejší a najprirodzenejší prechod vo vzťahu
stvorenia k Bohu, a zároveň ten najťažší.
Svedčia o tom celé dejiny spásy, všetci svätí
a dokonca aj veľký prorok Eliáš. Aj on musel
vyjsť zo svojho spôsobu uvažovania, zo
svojich vízií spásy a zo svojej charizmatickej
moci, aby vstúpil do ticha a mohol prijať
spásonosné Božie pôsobenie.

Človek je komunikatívna a extatická
bytosť. Aj príroda je taká, otvára sa, aby sa
zohriala, bola zavlažená a oplodnená, a tak
priniesla svoje plody. Človek je na rozdiel od
prírody slobodný, v láske komunikuje  s Bo-
hom a dáva mu naspäť svoj život. Tak rastie,
mení sa a dosahuje svoju dokonalosť v spolo-
čenstve s Bohom.

Prečo má človek strach z Božej
spravodlivosti?

Božia spravodlivosť je dokonalým
priestorom, v ktorom sa rozvíja život každého
jedinca a celého ľudského spoločenstva.
Všetko je tam dokonalé - láska, poriadok,
poznanie, život a všetky
vznešené ľudské túžby.
Naopak, v uzatvorenom
človeku je všetko
nedokonalé a vedie ho ku
skazenosti, ako dôsledku
jeho hriechu.

Človek sa záhadne scho-
váva a uteká zo svojho doko-
nalého priestoru, od Božej
tváre. Nachádza tisíc dôvo-
dov, aby sa uzavrel do
svojej vôle a svojho spôso-
bu myslenia, a tak sa sám
obmedzuje. Uzatváraním sa
pred Božou spravodlivo-
sťou vstupuje do strachu,
deformuje svoj náboženský
vzťah a stáva sa falošným.
Vyhýba sa Božej spravod-
livosti, ktorá je v Bohu
skutočnosťou a zrkadlom
dokonalosti, a radšej povrchne hovorí o milo-
srdenstve, o milosti, o mimoriadnych skúse-
nostiach, o charizmách, o zvláštnych služ-
bách a o úspechoch. Inokedy sa vzdáva schop-
nosti poznať dobro a zlo. Týmto spôsobom sa
dostáva do víru zmätku. Má v podstate strach
odovzdať sa Bohu, aby ho on mohol úplne
obnoviť. Odsudzuje sa k prežívaniu toho, kde
sa nachádza, a potom umiera.

Poznáme dokonalú otvorenosť Bohu
Najsvätejšej Panny Márie, ktorá je jediným
novým stvorením.

Jej postoj pred Bohom je zhrnutý v jej
slovách archanjelovi Gabrielovi: „Hľa,
služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa
tvojho slova.” (Lk 1, 38) Máriin celý život sa
vyvíjal v tomto postoji od chvíle jej
nepoškvrneného počatia až po nanebovzatie

NOVÝ ĽUD OSLAVUJE ŽIVOT

s dušou a telom. Ako sme už uviedli, Mária
nezomrela. Keď bola vyzdvihnutá do neba,
nebola v stave smrti, ale v hlbokej extáze.
Tak bola prenesená do neba za slávneho
jasotu Všemohúceho Boha. Bola v hlbokej
extáze a celá jej bytosť - duch, duša a telo -
sa zdvíhala v sprievode anjelov, ktorí jej
otvárali cestu rovnako, ako ju bude ona
otvárať každému z nás, keď vstúpime do
nového stvorenia. Mária bola vyzdvihnutá
do neba v obklopení siedmich veľkých
archanjelov a tisícov a tisícov anjelov. (viď
Ozveny č. 226, str. 3)

Človeku sa to zdá neuveriteľné. Človek
vzďaľuje od seba pravdu, že sa má stať novým
stvorením, akoby bola nereálna. Je to však
skutočnosť, ku ktorej sme povolaní, aby nám
patrila. Celá naša duchovná cesta má
smerovať k postupnému očisťovaniu od
hriechu a porušenosti, kým nedosiahneme
stav nepoškvrnenosti, vďaka ktorej budeme
mať účasť na Božej milosti a budeme hodní
patriť k novému ľudstvu. Celý ľudský rod
v celom vesmíre bude musieť dosiahnuť
tento stav čistoty, aby mohol vstúpiť do
nového stvorenia. Nové stvorenie bude
nepoškvrnené a rovnako aj nové ľudstvo.
(Ozveny č. 226, str. 3)

To je veľký exodus celého ľudstva. Je to
úplné a definitívne uskutočnenie našich

túžob.
Hľadajme, teda modlime sa k Bohu

a prijímajme život, ktorý nám odovzdáva,
a nielen na prežitie. Nežiadajme o veci, aby
sme si ich dali do svojich deravých vreciek,
do porušeného života. Hľadajme Božie
kráľovstvo, prosme o to, aby sme sa stali
novými osobami a aby sa náš život naplno
uskutočnil. Všetko ostatné nám bude pridané
ako plod našej podriadenosti Božím zákonom.
(Mt 6, 24-34)

Všetci vidíme hlbokú krízu ľudstva. Šíri
sa morálny a kultúrny úpadok, chýbajú pra-
covné miesta a rastie chudoba. Ľudia pod tla-
kom krízy žijú v napätí, majú strach a stále me-
nej sa navzájom chápu. To isté sa deje v poli-
tike a v mnohých iných oblastiach. Aj príroda

je zmätená a dezorientovaná - povodne, ura-
gány, znečistenie... Všimli sme si to? Pochopili
sme, čo je toho príčinou? Ľudstvo sa uzavrelo
do seba, do hmotného rozmeru, ktorý je
určený k premene, a už nebude tým, čím je.
Nevidí východisko, potápa sa a hrozí mu
zrútenie. Ľudstvo stratilo kontakt so svojím
počiatkom a koncom: „Hľa, prídem čoskoro
a moja odplata so mnou; odmením každého
podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega,
Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.” (Zj 22,
12-13) Hľadajme ho, milujme ho a obráťme sa
k nemu. Tak pôjdeme vo svetle, porozumieme
udalostiam, ktoré sa pred nami odohrávajú,
miesto toho, aby sme boli pohltení starosťami
a beznádejou. Hľadajme ho a pochopíme
udalosti. Uvidíme cestu, ako vyjsť z krízy.

„Ochotné je moje srdce, Bože,
budem ti spievať a hrať.

Prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

Lebo až po nebesia siaha tvoje
milosrdenstvo

a tvoja vernosť až po oblaky.
Bože, vznes sa nad nebesia

a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Zachráň svojich najmilších;
pomôž svojou pravicou...”

(Ž 108, 1-7)
Nech nám Pán dá plody nášho hľadania a

našej modlitby a nech nás žehná.°

Stretnutie s Bohom v
Ježišovi Kristovi

Nasledujúce slová otvárajú cestu hľadania
Boha každému človekovi. Kresťanom
pomáhajú pripraviť sa na Veľkú noc a prehĺbiť
poznanie Boha.

„Všetci, ktorí si prajú dobro a hľadajú
pravdu, sú v tejto dobe povolaní na cestu
hlbokého duchovného znovuzrodenia. To
nevyhnutne povedie k privedeniu všetkého
ku Kristovi. Znamená to, že všetci budú
musieť prijať, poznať a milovať Ježiša a patriť
k jeho svätému ľudu. Privedenie ku Kristovi
sa týka celého stvorenia, je to jediná cesta
pre všetkých ľudí vesmíru... Keď bude všetko
privedené ku Kristovi, Otec vytvorí nové
nebesia a novú zem a dá ju svojím deťom.
Bude to nové stvorenie. Do neho nebude
môcť vstúpiť nič nečisté... To je úžasný plán
Najsvätejšej Trojice pre každého z nás a pre
celé ľudstvo. A je už vo svojom plnom
rozvoji.”

Rozjímajme o Ježišovi
v stati, keď sa pripravoval na svoje verejné

účinkovanie, ako to prináša evanjelista
Matúš (Mt 4, 1-11). Ježiš sa stiahol na púšť,
do ticha. Zanechal všetky kontakty s ľuďmi

a činnosti. Vyprázdňuje svoju myseľ od
všetkého, aby sa ponoril do hlbín svojej

prirodzenosti, do svojho ducha. To je pravý
pôst. Takto, vo vnútornej slobode, kontem-

(pokračovanie na strane 6)
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Byť v spoločenstve s Bohom

Svätý Jozef
Život svätého Jozefa nás nabáda žiť

skutočný a hlboký vzťah s Bohom, prameňom
každého nášho šťastia a realizácie. Hoci je
postava svätého Jozefa v Cirkvi len okrajová,
napriek tomu má veľa úprimných ctiteľov.
Svätého Jozefa sa dá spoznať v Bohu, lebo v
Bohu sa dokonale navzájom spoznávame.
Prebýva v nás totiž Duch Svätý a v ňom sa
ukazuje identita každého človeka. Preto keď
je človek v Bohu, stačí mu, aby sa mysľou
obrátil k nejakému svätému, k nejakej osobe
alebo k nejakej situácii a aby v Duchu Svätom
spoznal toho svätého, tú osobu alebo tú
situáciu. (Rim 8, 26-28)

Svätý Jozef je s Pannou Máriou jedno
srdce, aj keď ich manželstvo nebolo také, ako
sme zvyknutí na Zemi. Ich manželstvo nebolo
dokonané. Jednako boli natoľko zjednotení,
že boli jedno v Bohu. Spojil ich Boh, nie
vášeň. Nespojilo ich ani Božie dielo, ale spojil
ich Boh pre svoje dielo. Ľudia sa často medzi
sebou zjednocujú pre určité dielo, aby niečo
spoločne robili. Naproti tomu však spája aj
Boh a keď sme spojení v Bohu, on nám zverí
určité dielo.

Svätý Jozef nie je v Najsvätejšej Trojici,
tak ako najsvätejšia Panna
Mária, ktorá je
výnimočným a jedinečným
stvorením vo vesmíre.
Nikdy už nebude taká
druhá, ktorá by sa jej
podobala, ani v novom
stvorení. Mária je v
Najsvätejšej Trojici a toto
miesto jej právom patrí.
Svätý Jozef ale vstúpil do

Máriinho Srdca. Po Ježišovi bol jediný, kto
dokonale vstúpil do jej Nepoškvrneného
Srdca a tvorí s ňou jedno Srdce. Dá sa
povedať, že aj on tak vstúpil do Najsvätejšej
Trojice, aj keď nepriamo.

To platí pre každého z nás. Čím viac
vstúpime do Máriinho Nepoškvrneného
Srdca, tým viac vstupujeme do hlbokého
poznania Najsvätejšej Trojice a tajomstva jej
života. Máriino Srdce žije v Ježišovom Srdci a
preto je ponorená do Najsvätejšej Trojice. Ale
aj Ježišovo Srdce žije v Máriinom Srdci,
vytvorilo sa v Máriinom lone. (Jn 14, 9-11)

Svätý Jozef mal na Zemi dôležitú úlohu.
Mal pred ľudom Ježišovi zaistiť otcovstvo
podľa zákona, lebo Mária nemohla byť
slobodnou matkou, čo by bol veľký škandál.
To však nebol jediný dôvod, prečo Boh spojil
svätého Jozefa s jeho snúbenicou. Boli
povolaní spoločne žiť pre Ježiša a byť prvou
bunkou ľudu, ktorým je Cirkev a ktorý sa
mal jedného dňa zhromaždiť okolo Ježiša.
Jozef a Mária tomu všetkému predchádzali a
boli prvou bunkou Cirkvi. Preto im Boh zveril
plodné poslanie v Duchu. Chcel, aby ich
zväzok zaistil pokojný Ježišov rast v milosti,
v duchu a v tele. Jozef pracoval pre Krista.
Pracoval vo svojej tesárskej dielni, aby mu
zaistil každodenný chlieb, ovocie poctivej
práce. Ako prvý pracoval pre Krista.

Jozef zomrel mladý. Boh mu dal milosť,

ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE

DRUHÁ BOLESŤ

Svätá rodina uteká do Egypta
Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne

zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi
so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta
a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil."

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a
odišiel do Egypta.

(Mt 2, 13-14)
Jozef upozornením vo sne prijíma Božie

riadenie a oznamuje Márii, že s malým Ježišom
musia uiecť, lebo ho chce Herodes zabiť.
Takto začína život dieťaťa, ktoré prišlo na svet
ako Knieža pokoja. Na jeho život striehne
pozemský kráľ, ktorý chce odstrániť z cesty
všetko, čo mu bráni mať moc a slávu. Vo
svojej zaslepenosti sa bojí nevinného dieťaťa,
ktoré ani neskôr nebude túžiť po pozemskom
tróne a odmietne tých, ktorí ho budú chcieť
vyhlásiť za kráľa.

Na Ježiša od útleho detstva striehne
násilie.  Tentokrát bola jeho krv pri
betlehemskom vraždení ušetrená. Čaká ho iné,
hroznejšie krvipreliatie na Kalvárii. Toto je len
dočasná záchrana. Je to iba odklad vraždy.
Herodesa vymení Pontský Pilát, Annáša
Kajfáš a Egypt Kalvária.

Jozef a Mária prijímajú všetko, čo im
pripravila Božia prozreteľnosť. Za noci s
bolesťou v srdci utekajú za hranice územia

Izraelu, kde už raz synovia Izraela našli
záchranu za čias faraóna. Človek za hranicami
svojej rodiny a vlasti je cudzincom a cíti sa
opustený. Mária dokonale milovala Boha a
jej viera bola v každom prostredí dokonalá.
Napriek všetkým nástrahám a úteku nemala
strach. Strach totiž vychádza z nedostatku
viery. Mária je pre nás vzorom a učiteľkou
viery. Neuhýba ani vonkajšej, ani vnútornej
bolesti a každú prekonáva s vierou.

Dar viery predchádzal náš krst. Vo sviatosti
krstu sa milosťou upevnila naša viera a
rozličnými životnými situáciami má naša viera
rásť. Každá naša aj maličká nevera ohrozuje
náš duchovný rast a vnútornú istotu. Po páde
sa ťažko ide vpred. Chceli by sme vidieť
zázraky, ale Ježiš najprv žiada vieru a až potom
môže urobiť zázrak. Zázrak je viazaný na našu
vieru. Kto uveril, ten sa dožil zázraku. Možno
práve nie takého, aký si predstavoval, ale Boh
robí najväčšie zázraky v našej nesmrteľnej
duši.

Útekom do Egypta nás Boh učí, ako máme
utekať pred nebezpečenstvo, zvlášť pred
duševným nebezpečenstvom, hriechom. S
"útekom" sú spojené aj bolesti, znamená to
žiť ťažšie, menej príjemne, menej pohodlne,
bez pocty, niekedy možno bez peňazí alebo
zdravia. To nám napokon prináša čistý život
a pokoj v srdci.

Prosme Máriu, našu Sedembolestnú
Matku, aby nám vyprosila milosti na útek pred
pokušením a pred hriechom. Sedembolestná
Matka, uč nás, aby sme vedeli prijať každú
prekážku, bolesť, a aby jej prekonanie nás
uschopnilo a posilnilo na prekonanie ďalšej.
Každý z nás má ešte niesť kalvárske
bremeno a priniesť obetu.

(podľa modlitebníka SEDEMBOLESTNÁ)

Vzkriesenie Lazara
Hoc miluješ ma veľmi,
obklopil si ma nepriateľmi.
Odviezli ma do tohto hrobu,
privalili kameň - zlobu.
Teraz som tu pochovaný,
v bielom hrobe za mrežami,
od života odrezaný.
No nie na smrť je hrob tento:
Starý človek tuná zhnije
a ten nový tu ožije!
Toto verím, toto prosím,
toto stále v srdci nosím.
Pukne moja kukla stará
a vyletí motýľ z jara.
Nový život nastať musí
plný lásky, pravej krásy.

Pieseň lásky
Čo na tom, že telo zhnije -
dobro, čo spravilo, večne ho prežije.
Život je struna,
láska je slák.
Nástrojom ducha všetko je tuná,
len treba hrať.
Nielen načúvať a súzvuk milovať,
ale sa namáhať, v láske sa rozdávať!
Tak ako Ježiš na vrcholu Kalvárie
pribitý na kríži pred zrakom Márie
zaznel láskou do poslednej kvapky krve.

Ladislav Záborský: Básne z väzenia
obr. Ladislav Záborský: Útek do Egypta



aby nemusel byť pri Ježišovom ukrižovaní.
Nemal by takú silu, ako mala Mária. Nemal
tú istú milosť ako ona. Bola by to pre neho
hrozná rana, zomrel by pod krížom. Ježiš
neskrýval ani pred svojou Matkou ani pred
Jozefom, čo ho čaká. Boli preto v duchu na to
pripravení. Ježišovo ukrižovanie nebolo ale
jedným z mnohých vykonaných trestov v tej
dobe. Na Ježiša okrem všetkých hriechov
ľudstva celého vesmíru padla všetka
nenávisť pekla. Spôsob, akým bol trest
vykonaný, bol najukrutnejší, aký kedy Zem
zažila. Jozefova otcovská bolesť by bola taká
veľká, že by ho zničila. Preto ho Boh povolal
k sebe a umožnil mu, aby bol v duchu
prítomný pod krížom. Mohol tak v tej strašnej
chvíli svojou modlitbou podporiť Máriu a
Ježiša, tak ako to veľakrát urobil vo svojom
živote - pri prenasledovaní Herodesom, pri
úteku do Egypta, v chudobe a vo veľkých a
malých ťažkostiach každodenného života.

Jozefova postava nebola vždy v Cirkvi
dobre pochopená pre ťažkosti so správnym
definovaním sexuality. Preto bola jeho
prítomnosť veľakrát považovaná za prekážku
pre Máriinu čistotu. Ľudia si totiž myslia, že
čistota je ovocím donútenia a preto je ťažké
ju zachovávať. V skutočnosti to tak ale nie je.
Pravá čistota je slobodným rozhodnutím a
patrí k širšiemu poňatiu nepoškvrnenosti.
Kto sa skutočne rozhodne pre čistotu, ten ju
prijíma skrz naskrz. Voči Márii Jozef nemal
žiaden záujem sexuálnej povahy, nič také
nebolo v jeho srdci. Nič také od neho Boh
neočakával ani nechcel a nemalo by to v
Božom pláne žiaden zmysel. Preto dostal
potrebnú milosť na prekonanie všetkých
pokušení, lebo Boh vždy dáva ľuďom milosti
potrebné na uskutočnenie jeho diela. Okrem
toho Jozefova snúbenica nebola ako iné
snúbenice. Mala milosť takej čistoty, že nič
nečistého nemohlo byť v jej blízkosti.
Vyžarovala z nej čistota, ktorá sa dá porovnať
iba s Ježišovou čistotou. Keď Jozef pozoroval
Máriu s malým Ježišom, vnímal nekonečnú
čistotu, ktorá vyžarovala z ich osôb. Boli
dokonalí. Nebol v nich ani najmenší tieň
hriechu a boli úplne ponorení v Bohu.
Jozefova duša sa sýtila touto dokonalosťou.
Tak mohol aj on dosiahnuť nepoškvrnenosť
ako ovocie jeho cesty svätosti, ale aj
mimoriadnej milosti, ktorú vstrebával vďaka
jeho dôvernej jednote s Ježišom a Máriou.

Jozefov život bol jednoduchý. Bola to práca
v jeho dielni, modlitba k Bohu Otcovi za Ježiša
a Máriu a modlitba spolu s nimi. Aj keď nebol
fyzicky pod krížom, zveril mu Boh svoju
Cirkev. Chráni ju spolu s Máriou. Pán ho
povolal k otcovstvu pre všetky svoje deti, tak
ako bol otcom jeho Synovi Ježišovi Kristovi.

Nie je to Božie
otcovstvo, ale otcovstvo
v Bohu.  Jozefovo
otcovstvo a Máriino
materstvo na Zemi
pôsobili spoločne na
Ježišovu ochranu.
Teraz spolu pôsobia na
ochranu Božieho ľudu
a nemôže tomu byť
inak. (apoštolská
exhortácia Jána Pavla
II.  Redemptoris
Custos, 1989)

Keď sa ponoríme
do Máriinho Srdca,
nájdeme tam aj Jozefa.
Najväčšiu radosť má
vtedy, keď vidí, že Boží
ľud patrí stále viac
Márii, lebo jeho srdce
sa raduje z víťazstva
N e p oš k v r n e n é h o
Srdca jeho snúbenice.
Lebo keď nájdeme
Máriu, nájdeme Ježiša, a keď nájdeme Ježiša,
nájdeme všetko.

Spoločenstvo s Máriou v Bohu je cestou a
spoločenstvo s Bohom je cieľom.
Nepoškvrnenosť nás musí viesť tak, aby
sme stáli pred Bohom, či sme v manželstve
alebo nie. Nedá sa byť pred Bohom vtedy, ak
človek nie je nepoškvrnený. Pred Bohom
nemôže byť nič nečisté. Boh odpúšťa naše
hriechy, to je pravda, ale je rovnako pravdou,
že by nikto nemohol predstúpiť pred Boha,
keby nebolo Ježiša Krista, Spravodlivého a
Prostredníka. Je to on, kto stojí pred Bohom
Otcom a prináša mu svoje Telo a svoju Krv,
svoju obeť za nás všetkých. Bez nebo by sme
nemohli predstúpiť pred Otca, lebo nikto z
nás nie je úplne čistý a nič nečisté nemôže
stáť pred Otcovými očami. Preto je
nevyhnutná nepoškvrnenosť, lebo nám
pomáha dosiahnuť stále väčšie spoločenstvo
s Bohom v Kristovi, ktoré dáva zmysel
každému inému spoločenstvu. Práve z
Najsvätejšej Trojice zostupuje každé
skutočné spoločenstvo - manželstvo,
zasvätený život, priateľstvo a každá iná forma
duchovného spoločenstva.

Všetci sme dostali milosť, aby sme mohli
žiť v spoločenstve s Bohom. Nikto by to
nemohol dosiahnuť bez milosti. Spoločenstvo
s Bohom je cieľom cesty ľudstva a v novom
stvorení budú všetci žiť v dokonalom
spoločenstve s Bohom. Sme ešte na
pozemskej ceste, ktorou sa snažíme stále
viac priblížiť k spoločenstvu s Bohom. Ak sa
nám to nepodarí v tomto živote, urobíme to v

očistci. Je to cesta, ktorá sa
nezastaví ani smrťou. Žiaľ,
na Zemi nie je spoločenstvo
s Bohom správne chápané.
Ľudia nie sú dostatočne
formované a myslia si, že sú
v spoločenstve s Bohom už
keď sa zúčastnia na nejakom
náboženskom obrade. Idú v
nedeľu na svätú omšu alebo
sa zbožne pomodlia modlitby.
Všetky tieto veci sú dôležité
prostriedky na dosiahnutie

spoločenstva s Bohom, ale nie
sú spoločenstvom s Bohom.
Pravé spoločenstvo sa nezaobíde
bez obety seba samého a bez
nepoškvrnenosti. Všetci sme v
krste prijali milosť na
dosiahnutie nepoškvrnenosti,
sebaobety a spoločenstva.
Počas cesty sa však táto milosť
vytráca kvôli rozličným
interpretáciám duchovného
života, osobného vzťahu s
Bohom a tiež pre nedostatok
vhodnej formácie k pravej ceste
viery.

Preto je dnes ťažké hovoriť
kresťanom o obete seba samých
Bohu, o nepoškvrnenosti a o
spoločenstve. Spoločenstvo s
Bohom sa stáva niečím
prebytočným v náboženskom
živote, ktorý sa často zakladá na
aktivizme aj v charitatívnej
oblasti. Láska k blížnemu je
nevyhnutná bez debát. Ale ak

chýba spoločenstvo s Bohom, z čoho sa rodí
láska k blížnemu a z čoho je živená? Ak chýba
spoločenstvo s Bohom, nestávajú sa
eucharistické slávenia azda povrchnými,
uponáhľanými a chladnými? Našťastie je v
Cirkvi veľa svätých osôb, ktoré dbajú o svoj
vzťah s Bohom. Často sú neznáme, často sú
nepochopené alebo sa ich vysmieva. Keby
však takéto osoby chýbali, láska kresťanov
k blížnym by sa veľmi nelíšila od aktivít, ktoré
vykonávajú nie kresťanské humanitárne
organizácie. Preto treba obnoviť osobný
vzťah, spoločenstvo s Bohom.

Dnešní kresťania už necítia hlbokú
spojitosť s Duchom Svätým ako to bolo u
prvých kresťanov hneď po Turícach. Duch
Svätý sa z Cirkvi nikdy nestiahol, ale
nemohol pôsobiť celou svojou silou. Jeho
pôsobenie sa počas dejín oslabilo. Sila Ducha
Svätého v dnešnej Cirkvi sa nemôže porovnať
s jeho silou, aká bola na začiatku. Má to veľa
dôvodov. Sú nimi napríklad racionalizmus,
aktivizmus, teologické špekulácie a ľudská
veda, ktoré obsadili miesto Ducha Svätého.
U svätých naopak Duch Svätý aj naďalej
pôsobil a doteraz silno pôsobí. Pracuje
mimoriadnym spôsobom, lebo svätí sa
zobliekajú zo seba a hľadajú spoločenstvo s
Bohom pred všetkými ostatnými vecami. Tak
je Duch Svätý slobodný, aby ich mohol
modelovať podľa svojich prianí a pôsobil v
nich a ich prostredníctvom. Svätí sú vždy
živnou miazgou Cirkvi. Dnes sa žiaľ ľudia stále
viac oddeľujú od svojho vnútorného
prameňa, ktorým je Boh, a  hľadajú inde
inšpirácie a životné vzory. Hľadajú si modly
ako známe osobnosti, vedeckí experti a
dokonca aj náboženské autority. Pre mnohých
kresťanov je pápež viac než Kristus. Naučme
sa načúvať Ježišovi predovšetkým v sebe a
potom budeme môcť načúvať a chápať aj
pápeža.

Snažme sa stále viac vstupovať do
Máriinho Nepoškvrneného Srdca a do jej
spoločenstva s Bohom a s ľudstvom. V jej
dokonalej obeti nájdeme aj svätého Jozefa.

Nech nám Pán dá svoj pokoj.
Katarína
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(pokračovanie zo strany 3)
pluje Boha, ktorý ho vedie k zákonom čistého
ducha. A on vidí seba samého takého, AKÝ
JE. Táto jeho identita sa ukáže ľuďom a potvr-
dí sa v skúškach, v ktorých víťazí nad smrťou

a vstane z mŕtvych.
V tomto stave ho pokúša satan. Snaží sa

ho rozptýliť, vzdialiť od Boha a tým zbaviť
jeho identity. Ľstivo cituje Písmo a chce ho
primäť, aby žil a jednal oddelene od Boha.
Ježiš ale ostáva pevný v Bohu Otcovi a v Du-
chu Svätom. Jeho bytie a jednanie ostáva
v súlade s Božou vôľou. Týmto smerom
povedie celý jeho verejný život až po
víťazstvo nad zlom a smrťou prostredníctvom
jeho vzkriesenia z mŕtvych.

Zamerajme sa teraz na tri Ježišove skúšky
z citovaného úryvku evanjelia, lebo nám veľa
hovoria. Aj my, v Kristovom duchu, sme
povolaní, aby sme sa vymanili z ľudských
štruktúr a ponorili sa do čistého ducha, aby
sme vošli do vzťahu s Bohom, našli tak svoju
pravú identitu a stali sa novými stvoreniami.

Po štyridsiatich dňoch pôstu mal Ježiš
hlad. Satan mu navrhol, aby použil svoju
mimoriadnu silu a premenil kamene na
chlieb, a tak prejavil svoje božstvo. Keď ale
človek opustí zákony Božieho Ducha,
neprejaví sa jeho príslušnosť k Bohu.
Naviac, život podľa Božieho poriadku je v sú-
lade s Bohom a človeku tak nechýba žiadna
potrava. To chcel Ježiš povedať, keď vyhlásil:

„Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova

ktoré vychádza z Božích úst.”
Satan potom chcel, aby Ježiš využil svoj

synovský vzťah s Bohom a predviedol sa.
Preniesol Ježiša na vrchol chrámu a nabádal
ho, aby sa vrhol dole a ukázal, ako ho prídu
anjeli zachrániť. Takto uvažuje satan a vždy
sa snaží všetko zničiť a prevrátiť. Ježiš však
ostáva podriadený zákonom čistého ducha,
žije v súlade s Bohom a neprevracia žiaden
zákon. Keď robí mimoriadne veci, prekračuje
našu dimenziu, ale nič neprevracia, ani
nepopiera. Preto odpovedal:

„Nebudeš pokúšať svojho Boha.”
Satan však pokračuje ďalej. Ukazuje

Ježišovi všetku nádheru pozemských
kráľovstiev a hovorí: „Dám ti toto všetko,
keď sa mi budeš klaňať.” Ale Ježiš
kontempluje Boha a vidí celú skutočnosť
takú, aká je. Vidí pád satana a všetkého, čo
môže ponúknuť a odpovedá:

„Choď mi z cesty, satan!
Lebo v Písme je napísané:

´Svojmu Bohu sa budeš klaňať
a jeho jediného si uctievať.´”

Po týchto slovách satan zmizol.
Neopúšťajme Boží poriadok a zákony

čistého ducha. Ak sme sa vzdialili od Boha,
vráťme sa do spoločenstva s ním a zdieľajme
s ním svoj život.

Ľudstvo porušilo a prevrátilo veľa Božích
zákonov. Boh je urážaný a je ním opovrho-
vané, jeho dary sú zneužívané. Preto človek
trpí. Choroby a smrť sú ovocím jeho chovania
a sú aj jeho osudom. Ľudstvo a stvorenstvo
narieka. Ako vyjsť z tohto stavu? Existujú
dve riešenia.

Poprvé.  Satan sa naparuje, klame,
prevracia veci a ničí. Vojenská sila nie je
riešením, ale strašnou ničivou hrozbou. Nádej
nedávajú ani finančné a obchodné systémy.
Zväčšujú iba očakávania viazané na
konzumizmus, a tak vo svete pribúdajú
zástupy hladujúcich. Zábava, šou a neviazaný
život robia ľudí prázdnych. Vedecký pokrok
sľubuje veľa, ale aj on je často v skazených
rukách. Smrť ukončí každý úspech. Skrátka,
porušený duch ľudstva nemôže byť
uzdravený a napravený len zákonmi ľudskej
autority.

Aj veriaceho satan pokúša, tak ako
pokúšal Ježiša. Duch zla ho nikdy nenechá
na pokoji.  Pokúša jednotlivcov aj
spoločenstvá, vkráda sa do najintímnejších
zákutí duše, pretože je duch a môže
prekračovať bariéru ľudskej mysle. Preto si
musíme pripomenúť niektoré dôležité veci.

Veriaci človek má vyjsť z lipnutia na sebe.
Lipnutie na sebe ho totiž privádza k boju
o prežitie. Koná sám a svojím spôsobom
a vstupuje do vnútorného zhonu, ktorý ho
stravuje bez toho, aby si všimol, že mu Boh
chce pomôcť, viesť ho a ukázať mu nové
prostriedky a horizonty. Veriaci takto nevidí,
nevníma a neprijíma Božiu ruku. Ľahko vedie
paralelný náboženský život v protiklade s Bo-
žím životom. Stavia sa proti impulzom Ducha
Svätého, ktoré ho majú viesť k premene, ženie
sa za mimoriadnymi skúsenosťami a ostáva
stále egocentrickým a egoistom. Nábožen-
ským aktivizmom sa žiaľ nenapráva a ľahko
sa stáva potravou satana.

Sme v očakávaní mocného Božieho
pôsobenia v spodnom vesmíre. Toto pôsobenie
sa silno odráža aj na Zemi, pomáha tým, ktorí
sa na ňom chcú podieľať, a oslabuje tých,
ktorí sa mu protivia.

Satan sa stavia proti Božiemu plánu prive-
denia celého vesmíru ku Kristovi. Je si vedo-
mý, že mu nemôže zabrániť, kladie mu však
odpor tým, že útočí na ľudí - mätie mysle, brz-
dí Boží plán, ničí, rúca a necháva trpieť celé
stvorenie. Má k dispozícii vzbury, mocný ezo-
terizmus a pohanský kult spodného vesmíru.
Ezoterické pôsobenie spodného vesmíru sa
zjednocuje s pôsobením tých, ktorí zradili
Krista na Zemi, s pôsobením satanistov a
médií, ktoré tvoria medziplanetárnu silu.

Toto ohavné pôsobenie bude stále zrejmej-
šie na tých, ktorí odporujú Kristovi a na tých,
ktorí chcú ostať nerozhodní, povrchní vo vie-
re. To privedie ľudstvo pred zásadné rozhod-
nutie - buď s Kristom, alebo s Luciferom.

Pozor treba dať na mimoriadnu Lucife-
rovu stratégiu v tomto čase. Falšuje a klame.
Predstavuje ľudí planét verných Bohu v zlom
svetle a médiá a pohanskí kňazi z planét, ktoré
sa vzbúrili proti Bohu, sa predstavujú ako
verní bratia z horného vesmíru. Telepatickou
silou pôsobia na mysle veriacich a predsta-
vujú sa ako vnímavé osoby, ako veriaci v Kris-
ta a ako tí, ktorí poznajú Boha. Prebúdzajú
určité schopnosti v egocentrických a ego-
istických ľuďoch, ktorí dychtia po
mimoriadnych veciach. Je to veľké nebezpečie
pre všetkých, ktorí do stredu svojho
duchovného života kladú seba samých a vidia
sa v tom, čo je mimoriadne. Hoci nevedomky,
stávajú sa nástrojmi rozličných médií. Satan
sa naviac snaží medzi nás nasadiť ľudí zo
vzbúrených planét, ktorí sú jeho spojencami,
a chce ich predstaviť ako spasiteľov ľudstva
a ako jediné ľudské bytosti vo vesmíre mimo
Zeme. Takto si chce podriadiť celé ľudstvo
na Zemi. Satan chce týmto spôsobom zastaviť
Božie plány, držať ďaleko od nás verných
bratov z vesmíru a miasť ľudí na Zemi. Zdá
sa, že týmto smerom pôjde všetka propaganda
a krivé informácie o mimozemskom živote,
ktoré nám budú prinášať naše masmédiá.

Satan sa ale mýli.
Podruhé. Ježiš nám ukazuje a otvára

cestu k Bohu Otcovi a zjavuje nám ho v Du-
chu Svätom. Od každého z nás vyžaduje, aby
sa zobliekol zo seba samého a mohol sa
stretnúť s Bohom. Božím dielom je priblížiť
sa ľudstvu celého vesmíru v Ježišovi Kristovi,
aby mu mohol darovať svojho Ducha
Svätého a aby bolo premenené, vzkriesené
spolu so všetkými stvoreniami a stalo sa
novým stvorením. Boh od každého očakáva
odpoveď na svoju milosť, ktorá prichádza
v Ježišovi Kristovi.

Kresťanskí bratia a sestry, počúvajme a
nasledujme čítania zo začiatku pôstneho
obdobia. V nich nájdeme čo je pravý pôst,
pravá modlitba, pravá almužna a pravá účasť
na kresťanských tajomstvách. Žime tak a bu-
deme vedení Duchom Svätým, ktorý nás
ochráni od satanského pôsobenia. Náš duch
sa obnoví a staneme sa obnoviteľmi ruín
a zbúranín. Dobre sa pripravme na Veľkú noc.

Bratia a sestry, ktorí neveria v Krista, nech
sa tiež dobre pripravia na Veľkú noc a na
prechod k Bohu, prameňu všetkého dobra.
Dá sa to urobiť iba v Kristovi, on sa zjaví
všetkým vo svojej sláve, napriek každému
protivenstvu.

„Hľa, prichádza s oblakmi
a uvidí ho každé oko,
aj tí, čo ho prebodli,

a budú nad ním nariekať
všetky kmene zeme.

Tak je. Amen.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh

ktorý je, ktorý bol a ktorý príde,
Všemohúci.”

(Zj 1, 7-8)
Prajem všetkým stretnutie s Bohom. V

modlitbe a požehnaní                 br. Tomáš



Medžugorské posolstvo o Jánovi Pavlovi II.:
„Môj syn, ktorého som vybrala pre túto dobu”

Teológ Hans Urs Von Balthasar, jedna
z veľkých postáv katolíckeho myslenia 20.
storočia, v jednom texte z roku 1983 sa
zamýšľal nad otázkou mariánskych zjavení
a všimol si, že v určitom zmysle slova
predstavujú tajomstvo spoločenstva medzi
Máriou, Petrom a Jánom, ktoré zanechal Pán
ako základnú jednotku Cirkvi. A toto
spoločenstvo, ako uzavrel, je vyjadrené aj v
mariánskej úcte pápežov modernej doby:
„Nemyslí sa tým, že sa jednoducho jedná o
súkromnú úctu. Tou zaiste je, no zároveň je
vyjadrením vnútorného, dogmatického
spoločenstva. A medzi Máriinimi
usmerneniami jej deťom a usmerneniami
pápežov Cirkvi nie je najmenší rozpor.”

Máme tu kritérium, ktoré, ak vážne
zoberieme do úvahy, nadobúda veľkú
hodnotu. Znamená to, že v prípade
Medžugoria môžeme v týchto rokoch
nachádzať vnútorný súlad medzi poslostvami
a náukou učiteľského úradu Cirkvi v tých
zdôrazňovaní, naliehaní a volaní, ktoré pápeži
považovali za dôležité pri smerovaní Cirkvi.
To nielen vyjadruje jeden z prvkov
hodnotenia javov, akými sú mariánske
zjavenia, ktoré sú v súlade s katolíckou
doktrínou, ale podčiarkuje to, že tento súlad
nespočíva v otázke formálneho slovného
spoluznenia, ale v reálnej zhode v živote, v
čase a v situáciách.

Vo viac ako tridsaťročných dejinách
Medžugoria existuje viac príkladov tejto
jednoty medzi Máriou a Petrom. Zastavíme
sa pri niektorých z nich, ktoré sa vzťahujú na
pontifikát Jána Pavla II. Hlavnú pozornosť
nezameriame na dôvernosti či niektoré výroky,
ktoré pápež povedal, aby ukázal svoj záujem
a svoje poznanie faktov ohľadne
Medžugoria. Patrí k tomu aj zjavenie, o ktorom
rozprával vizionár Ivan večer po pápežovej
smrti. Je o tom veľa správ.

Pokúsime sa skôr o krátke odkazy,
ktorými si pripomenieme momenty, v ktorých
bola jednota zmýšľania jednoznačná. Pravdu
povediac, bolo by treba urobiť veľa úvah na
úrovni ich obsahov, aby vystúpil do popredia
fakt, že to, o čom hovoria posolstvá, je vždy
v hlbokom súlade s náukou Magistéria Cirkvi.
Nech je toto spôsob, ako môžeme prehĺbiť
svoju vďaku, ktorú vyjadrujeme Pánovi za dar
pápeža Jána Pavla II. v deň jeho kanonizácie.

V roku 1987 prežívalo Medžugorie veľmi
významný krok. Bol ním začiatok mesačných
posolstiev, čo bolo rozšírenie obzoru po troch
rokoch týždňových posolstiev vo farnosti.
Ján Pavol II. súčasne vyhlásil mariánsky rok:
„Túžim zdôrazniť mimoriadnu prítomnosť
Márie v živote Cirkvi.” Uviedol tak „Božiu
Matku do stredu Cirkvi, ktorá je na ceste.”
Túto tému rozvinul v pamätnej encyklike
Redemptoris Mater. Uprostred tohto roku
dáva Panna Mária posolstvo, v ktorom
výslovne hovorí: „Boh mi dovolil aj v tomto
roku, ktorý mi Cirkev zasvätila, aby som k vám
mohla hovoriť a povzbudzovať vás ku
svätosti.” (25. 8. 1987) Rytmus medžugorskej

duchovnej školy potom z
určitých dôvodov
prerušila vojna v
Chorvátsku a Bosne. Čo
sa však týka
spomenutých dvoch
hlasov, tie hovoria stále
jednohlasne - pápežov
hlas, s jeho výzvami k
uvedomeniu si vážnosti
situácie a výzvami proti jej redukujúcej sa
interpretácii prevažujúcej na poli
medzinárodnej diplomacie, a Máriin hlas,
ktorý všetkých vyzýval aby „pochopili, aká
vážna je situácia a  to, čo má prísť, veľmi
závisí od vašej modlitby.” (25. 7. 1991)

V januári 1994 Ján Pavol II. pozýva
všetkých ľudí dobrej vôle k modlitbe a pôstu
za mier na Balkáne a o niekoľko dní na to
Panna Mária jasne hovorí: „Ďakujem vám
za vaše modlitby. Všetci ste dopomohli k
tomu, aby vojna čím skôr skončila.”  (25. 2.
1994) Od toho momentu sa konflikt na
počudovanie politického sveta začína
uvoľňovať až tak, že pápež mohol navštíviť
Záhreb v septembri toho istého roku.

Za týchto okolností sa možno najsilnejší
moment prejavu puta medzi Medžugorím a
Jánom Pavlom II. nachádza v posolstve z 25.
augusta 1994, niekoľko dní pred príchodom
pápeža do Chorvátska (11. septembra), keď
Panna Mária urobí prekvapujúce uistenie:
„Dnes som s vami spojená v modlitbe
mimoriadnym spôsobom a modlím sa za dar
prítomnosti môjho milovaného syna vo
vašej vlasti. Modlite sa, deti, za zdravie
môjho najdrahšieho syna, ktorý trpí, ale
ktorého som si vybrala pre túto dobu.”
Posolstvo potom uzatvára slovami, ktorými
pripomína „uskutočnenie sna, ktorý mali
vaši otcovia.” Mária tým pripomína žiacke
dejiny hlboko katolíckeho národa, ktorý
nakoniec ako slobodný navštívil Svätý Otec.

Medžugorské posolstvá ďalej intenzívne
sprevádzali slávenie jubilejného roka 2000,
keď často pripomínali „čas milosti” a šesť
krát za rok pozývali „využiť tento čas”. Na
koniec roka vyjadrovali vďaku Bohu „za
všetko, čo urobil v tomto jubilejnom roku.”
Posolstvá potom ďalej pokračovali podľa
toho, čo určil pápež pre celú Cirkev v liste
Novo Millennio Inuente ako pastoračnú a
duchovnú prioritu. Je to najmä jeden odkaz,
ktorému Ján Pavol II. pripisoval určujúci
význam a ktorý zdá sa ostal v podstate
orientáciou na ceste, ktorá začala v
Medžugorí v prvých rokoch tretieho
tisícročia: „Urobiť z Cirkvi dom a školu
spoločenstva, ak chceme byť verní Božiemu
obrazu a odpovedať na hlboké očakávania
sveta.” (NMI, 43) Panna Mária teraz pokračuje
predovšetkým vo svojej snahe, keď túži, ako
to viackrát povedala „po naplnení mojej
túžby, môjho poslania tu s vami, po jednote
Božej rodiny.” (2. 2. 2011)

Marco Vignati,
spoločenstvo Máriin dom, Rím

„DRAHÉ DETI,
POMÔŽTE MI PRI
USKUTOČŇOVANÍ
MOJICH PLÁNOV”

Preveľa krát nás Mária vo svojich
zjaveniach v Medžugorí volá spolupracovať
naším životom pri uskutočňovaní jej veľkých
plánov milostí pre svet: „Otvorte sa Božím
plánom a zámerom, aby ste mohli s ním
spolupracovať pre pokoj a dobro. A
nezabúdajte, že váš život nepatrí vám, ale je
darom, ktorým máte potešovať iných a viesť
ich k večnému životu.” (25. 12. 1992)

Už od samého začiatku nás Mária ale
upozornila, že jej plány budú narážať na
nezmieriteľnú a tvrdošijnú opozíciu zo strany
temných síl. „Drahé deti! Satan je veľmi
silný a chce všetkými silami prekaziť moje
plány, ktoré som s vami začala.” (14. 1. 1985)
„Modlite sa, pretože satan chce zmariť moje
plány pokoja.” (25. 12. 1990) Dôkazom toho
je fakt, že vo všetkých fázach tejto nesmiernej
milosti sa zdvihol odpor, často racionálne
nevysvetliteľný, ktorý časom nadobúdal
rozličné podoby.

Na začiatku to bola násilnícka tvár režimu,
ktorá bola neúmernými zásahmi polície v
kontraste s bezbranným svedectvom šiestich
neškodných detí. Potom to bola vytrvalá a v
určitom zmysle nepochopiteľná opozícia
miestneho biskupa, ktorý spočiatku dokonca
priaznivo prijal zjavenia. Neskôr jeho
opozičný postoj čiastočne zmiernil zásah
pápeža Jána Pavla II.,  ktorý preniesol
kompetencie prípadu na iné, vyššie úrovne
právomoci v Cirkvi.

Zatým nasledovala hrozná vojna na
Balkáne, o ktorej vopred hovorila Kráľovná
pokoja už od prvého dňa zjavení. S
naliehavou a nevypočutou výzvou ju chcela
zažehnať zbraňami modlitby, pôstu a
zmierenia. Vojna bola prameňom
neslýchaného utrpenia nevinných národov
a veľkého zatvrdnutia sŕdc, ktoré istou mierou
zamorili celú oblasť okolo miesta zjavenia.

Potom medžugorskú farnosť zavalil
zhubný dopad západného konzumizmu, ku
ktorému často navádzalo neprezieravé
správanie mnohých pútnikov a ktorých
ľahkou korisťou sa stal kultúrne
nepripravený a po stáročia na ekonomický
nedostatok navyknutý národ.

K tomu sa hlave pre pretrvávajúce neistoty
a nedorozumenia zo strany inštitúcie
(cirkevnej, pozn. prekl.) pridala absencia
patričných cirkevných ustanovizní, ktoré by
mohli, odhliadnuc od chvályhodného diela
miestnych františkánov, po náležitej
duchovnej ceste sprevádzať desiatky
miliónov pútnikov a samotných vizionárov,
ktorí boli často krát ponechaní sami voči
mohutnému návalu návštevníkov,
prichádzajúcich zo všetkých kútov planéty.
Napriek tomu Mária naďalej zahŕňa Cirkev
a svet očividnými prúdmi milostí. Je to
nepredstaviteľné ovocie obrátení množstva
jej detí, ktoré sú trvale privádzané späť ku
spojeniu s Kristom a jeho Cirkvou
sviatostným životom a k aktívnemu a niekedy
prekvapujúcemu zapojeniu sa do aktivít
príslušných miestnych Cirkví. Toto všetko
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Posolstvo Mirjane
z 2. marca 2014

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako mat-
ka a chcem, aby ste vo mne ako v matke našli
príbytok, útechu a odpočinok. Preto, deti
moje, apoštoli mojej lásky, modlite sa. Modli-
te sa s pokornou nábožnosťou, poslušnos-
ťou a úplnou dôverou v nebeského Otca. Dô-
verujte tak ako som aj ja dôverovala, keď mi
bolo povedané, že prinesiem požehnanie pri-
sľúbenia. Nech z vášho srdca na vaše pery
vždy vychádza: "Nech sa stane tvoja vôľa!"
Preto dôverujte a modlite sa, aby som sa moh-
la za vás prihovárať u Pána, nech vám dá
nebeské požehnanie a naplní vás Duchom
Svätým. Vtedy budete môcť pomáhať všet-
kým, ktorí nepoznajú Pána - vy, apoštoli mojej
lásky, im pomôžete, aby ho s úplnou dôverou
nazývali Otcom. Modlite sa za svojich pastie-
rov a dôverujte ich požehnaným rukám.
Ďakujem vám.”

K Bohu cez Máriu
„Ako každé dieťa má v prirodzenom

poriadku pri telesnom počatí otca i matku,
podobne v poriadku milosti, teda pri
duchovnom počatí, máme Otca i Matku. Tak
všetkým skutočným Božím deťom, čiže
vyvoleným, je otcom Boh a matkou Mária.”
Takto sa vyjadruje svätý Ľudovít z Montfortu
(O pravej úcte k Panne Márii, 30) a dnes je
spoločným dedičstvom katolíkov uznať
Máriu za Matku. Má však toto povedomie v
našom živote váhu? Mária nám v každom
svojom posolstve hovorí "drahé deti" a tento
prívlastok sa netýka iba katolíkov, ale objíma
celý svet, lebo Mária chce zasiahnuť celý
svet. Je Matkou všetkých ľudí. A práve ako
Matka nás priťahuje k sebe, volá nás k Otcovi
a povzbudzuje nás napodobňovať ju v jej fiat
Božej vôli. (Lk 1, 35-38) Mária na nás dnes tak
ako včera a ako od jej prvého posolstva
nalieha, vyzýva nás a povzbudzuje. Čo nám
bráni žiť ako jej deti?                             N. Q.

Posolstvá Kráľovnej pokoja,
Medžugorské ozveny nájdete na

internetovej stránke
 www.medzugorie.sk

apeluje na nás, najmä na tých mnohých z nás,
„ktorí ste od samého počiatku povedali
'áno' môjmu pozvaniu.”  (25. 2. 2014) Tých
Kráľovná pokoja teraz volá, dalo by sa
povedať, "do prvej línie" služby špeciálnemu
svedectvu: „Vydávajte svedectvo o Bohu i
mojej prítomnosti a nezabudnite, deti moje,
ja som s vami a milujem vás.” (tamtiež)

V tomto čase, v ktorom, ako sa zdá, sa nad
Medžugorím nečakane rozprestierajú
bolestné tiene nepochopenia a
neporozumenia, volá Mária nás, ktorí sme
prostredníctvom nej dostali v týchto rokoch
veľké milosti, k špeciálnemu, rozhodnému,
pokornému a odvážnemu svedectvu. Volá nás,
aby sme ukázali, nie slovami, ale novým
životom v Kristovi, a svedčili o tom, čo sme v
týchto rokoch „počuli, čo sme svojimi očami
videli, o čom sme rozjímali, čoho sa naše ruky
dotýkali” (por. Jn 1, 1-2) a tiež o nečakanom
stretnutí s nevýslovnou osobou živého a
vzkrieseného Spasiteľa, ktorý vnikol do
nášho života cez Srdce Kráľovnej pokoja, aby
nás urobil svojimi rukami, pokornými
nástrojmi spásy pre bratov a sestry.

Neoberajme sa o túto výzvu Božej Matky.
Z nášho úprimného a bezpodmienečného
„áno” vytrysknú prúdy požehnania pre nás,
pre Cirkev a pre svet.

Giuseppe Ferraro

Štúdia z USA
Nová štúdia amerických výskumníkov v

oblasti demografie ukázala zarážajúce fakty,
týkajúce sa počtu interrupcií. Výskum
realizovali v období rokov 2006 -2010.

Podľa výsledkov umelý potrat podstupujú
predovšetkým ženy do 24 rokov, ktorých
podľa výsledkov bolo až 80 % z celkového
počtu vykonaných interrupcií v danom
období. Zaujímavým faktom je určite zistenie,
že ženy, ktoré žili s partnermi bez manželského
zväzku, podstúpili potrat v 83 % všetkých
prípadov a v 99,3 % prípadov ho podstúpili
ženy, ktoré niekedy používali antikoncepciu.
Vysoké počty, okolo 30 % prípadov,
zaznamenali aj medzi ženami vo veku 15 až 49
rokov, ktoré mali prvý pohlavný styk v
šestnástom roku života alebo skôr. Ženy, ktoré
mali troch alebo viac sexuálnych partnerov,
volili interrupciu v takmer 90 % prípadov.

Výsledky poukazujú na opodstatnenosť
varovaní spojených so skorým či
nemanželským sexuálnym životom a aj na
neúčinnosť antikoncepcie ako praktického
prostriedku na predchádzanie umelých
potratov.

frc.org, 13. 1. 2014

Čenstochovská Panna Mária
na pochode za život vo

Washingtone
Ikona Čenstochovskej Panny Márie

pokračuje vo svojej púti za ochranu života.
Dňa 22. januára 2014 sa v USA zúčastnila 41.
pochodu za život vo Washingtone DC.
Putovanie ikony začalo minulý rok vo
Vladivostoku v rámci jej putovania "Od
oceánu k oceánu", teda od Tichého oceánu
po Atlantický oceán ázijskou časťou Ruska a
krajinami Európy, vrátane Slovenska. O
putovanie ikony za obnovu kultúry života
potom prejavili aj ďalšie kontinenty a ikona
začala putovať Severnou Amerikou. Na nej
za prvých päť mesiacov od 24. augusta 2013
prešla 16 tisíc kilometrov.

Pochody za život sú v USA veľmi známe a
zúčastňuje sa na ňom množstvo mladých ľudí.
Tento rok bolo počasie v januári vo
Washingtone DC mrazivé. Účasť na pochode
bola nižšia pre extrémne chladné počasie, ktoré
tento rok zasiahlo východnú časť USA. Deň
pred pochodom túto časť zasiahlo silné
sneženie, ktoré zapríčinilo zrušenie mnohých
letov a autobusov v okolí Washingtonu DC.
Napriek tomu sa odhaduje, že pochodu sa

zúčastnilo asi 300 tisíc ľudí, ktorí prišli
vyjadriť svoj nesúhlas s legalizovaním
umelého potratu v USA v roku 1973
osudným rozhodnutím v prípade Roe
verzus Wade. Ľadové počasie zmiernil
bezoblačný slnečný deň a teplota
dosiahla -10 ° Celzia. Tí, čo sa zúčastnia
pochodu po prvý krát, sú vždy unesení
množstvom zúčastnených mladých
ľudí, ktorí tvoria veľkú väčšinu
účastníkov pochodu. Sú to mladí, ktorí
prežili legalizáciu ničenia nenarodených
detí. Mladí počas tohto každoročného
pochodu za život skandujú, spievajú,
tancujú, bubnujú a vejú transparentmi
a zástavami. Jednotlivé skupiny
vysokoškolákov, stredoškolákov, či
cirkevných spoločenstiev, majú rovnaké
farebné čiapky alebo šatky. Vidieť tu aj
skupiny rodín, postihnutých, náboženských
rádov a kňazov a biskupov. Pochodu sa
zúčastňujú ľudia rozličných rás a
náboženských vyznaní a je to aj miestom
stretnutí vedúcich aktivistov za život. Vidieť
široký bulvár  Ústavy (Constitution
Boulevard) ako na ňom ťahá kilometrový
zástup účastníkov pochodu je niečo úžasné.

V januári to boli dva roky, čo bola
posvätená ikona Čenstochovskej Panny
Márie v kláštore na Jasnej Gore v poľskej
Čenstochovej. Odvtedy ikona prešla trasu
rovnú dvojnásobnej dĺžke rovníka a čaká ju
ešte dlhá cesta. Z USA pôjde 1. novembra z
Phoenixu zo štátu Arizona do Latinskej
Ameriky. Ďalej by potom mala putovať do
Afriky a do juhovýchodnej a stredej Ázie a
vrátiť sa domov do Poľska.

Ewa Kowalewska, hlavná
koordinátorka putovania ikony

spracovala E. L.
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