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MEDŽUGORSKÉ OZVENY

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

„Drahé deti! Znovu vás pozývam: začnite
boj proti hriechu ako v prvých dňoch; choď-
te na spoveď a rozhodnite sa pre svätosť.
Božia láska začne cez vás prúdiť do sveta,
vo vašich srdciach zavládne pokoj a naplní
vás Božie požehnanie. Som s vami a priho-
váram sa za vás všetkých pred mojím Synom
Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Kanále Božej lásky
Ak by sme toto posolstvo čítali nezúčast-

nene a povrchne, ľahko by sa mohlo odložiť
v náhlivosti, alebo s tým, že to tu už bolo,
a podobne. K takémuto prístupu sme dnes
zvlášť náchylní, keď sme zvyknutí hnať sa za
poslednými novinkami a za najnovšími sprá-
vami, ktoré priťahujú pozornosť médií. Všimli
sme si však niekedy rozptýlenie, ktoré v nás
tento prílišný a patologický hlad po novin-
kách vyvoláva? A naviac, uvedomujeme si,
že sme tvarovaní vzormi, ktoré sa nám podsú-
vajú, že sme hnaní ku konzumizmu, vedení
k pasívnemu a nekritickému napodobňovaniu,
k jednoduchému a povrchnému úsudku, atď?
Stále viac sa zmenšujú rozdiely medzi skutoč-
nosťou a fikciou a stále viac zabúdame, kto
sme a odkiaľ pochádzame.

Mária nás znovu vyzýva k boju proti hrie-
chu ako v prvých dňoch, ako na začiatku zjave-
ní. Nie je to výzva k rekapitulácii, ale nová výz-
va, nový začiatok, lebo voľba pre Boha a roz-
hodnutie sa pre neho nemôže byť len nastave-
ním smeru a malou nápravou kurzu, ale novým
začiatkom a novým zrodením pre nový život.
„Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí
zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo,” ho-
vorí Ježiš Nikodémovi. (Jn 3, 3) Pôstny čas je
vhodným časom na narodenie sa z Ducha
Svätého (Jn 3, 6) a cestou nie je cesta podľa
médií, ale cesta sviatostí, ktorá vyviera z Naj-
svätejšieho Ježišovho Srdca. Jeho prítomnosť
nemáme hľadať inde, napriek zdaniam: „Keby
vám teda povedali: ´Hľa, je na púšti,´ nevy-
chádzajte; ́ Hľa, skrýva sa v dome,  ́neverte.”
(Mt 24, 26)

Počúvajme Máriu: Choďte na spoveď
a rozhodnite sa pre svätosť. Božia láska zač-
ne cez vás prúdiť do sveta. Nemyslime na veľké
veci a neľakajme sa a nevyyšujme sa slovami
„Božia láska začne cez vás prúdiť do sveta”.
Nemyslime na obrátenie sveta, bude stačiť
prinášať Božiu lásku do skutočností, v kto-
rých žijeme, lebo táto láska prejde do sveta.
Stačí byť malými, no neporušenými kanálmi
jeho lásky. Neľakajme sa a nevyvyšujme sa
rozhodnutím pre svätosť. Stačí sa s dôverou
odovzdať Ježišovmu Srdcu lásky a rezervovať
sa pre neho s čistým a úprimným srdcom.°

Ozveny Kráľovnej pokoja

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

„Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti,
ktorú vám Boh dáva skrze mňa, tak ako kvet,
ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte
modlitbou a láskou pre všetkých, ktorí sú
ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami
a prihováram sa za vás všetkých pred mojím
synom Ježišom a milujem vás nesmiernou
láskou.Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Buďte modlitbou a láskou...
Ako inokedy v minulosti, Mária spája ot-

vorenie sa srdca Božej milosti s otvorením sa
prírody na jar. Sú to pekné obrazy, z ktorých
sa treba tešiť, ale posolstvo ide ďalej než je
len poézia. Berie si z nej iba vzor, ako otvoriť
srdce, ale letí omnoho ďalej, aby zachytila
skutočnosti nielen našej materiálnej existen-
cie, ale skutočnosti života, ktoré presahujú
smrť. Nemôžeme sa zastaviť len pri doslovnom
význame slov, lebo by nám mohol uniknúť
ich Boží význam. Mária nás vyzýva, aby sme
dovolili, aby sa naše srdcia otvorili milosti,
ktorú nám cez ňu Boh dáva. Je to milosť več-
ného života, proti ktorej je obraz kvetu, ktorý
sa otvára teplým lúčom slnka, len veľmi málo.

Vychádzajme z tohto obrazu, ale nezasta-
vujme sa pri ňom. Dovoľme, aby sa s prirodze-
nosťou kvetu, ktorý sa rozvíja, otvorili naše
srdcia Bohu. To je Máriin cieľ a preto prišla
a ešte stále prichádza do Medžugoria. To je
zmysel prvej vety tohto posolstva a druhá
ho ďalej objasňuje: Buďte modlitbou a láskou
pre všetkých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho
lásky. Mária nehovorí „modlite sa”, ale „buď-
te modlitbou”, nehovorí „milujte”, ale „buďte
láskou”. To nie sú malé rozdiely. Nestačí sa
modliť a nestačí milovať. Sme vyzvaní byť
láskou a byť modlitbou, teda nerobiť niečo
pre niekoho, ale byť pokrmom každému. Mu-
síme sa inšpirovať eucharistickým tajom-
stvom a dať sa premeniť Božou milosťou, aby
sme mohli byť živou Eucharistiou pre všet-
kých, najmä pre tých, ktorí „najviac potrebujú
Božie milosrdenstvo”, teda pre všetkých, ktorí
sú vzdialení od Boha a od jeho lásky. Keďže
nikto nie je schopný poznať, kto sú tí vzdiale-
ní od Boha a jeho lásky, musíme byť modlitbou
a láskou pre všetkých. Budeme toho všetké-
ho schopní? Určite nie, ak by sme počítali iba
s vlastnými silami. Mária je s nami, prihovára
sa za nás, miluje nás nesmiernou láskou. Tak
teda, na čo čakáme, aby sme sa jej oddali? Čo
nebudeme môcť urobiť sami, urobí Božia mi-
losť. Stačí túžiť po tom, aby v nás účinkovala,
túžiť úprimne a s čistým srdcom a všetko bude
ľahké a prirodzené, ako keď sa roztvorí kvet
na jar. Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii.

Zamyslenia Nuccio Quattrocchi

Posolstvo z 2. apríla 2014
„Drahé deti, materinskou láskou vám

chcem pomôcť, aby váš život modlitby a po-
kánia bol opravdivým úsilím približovania
sa môjmu synovi a jeho božskému svetlu; aby
ste sa vedeli odlúčiť od hriechu. Každá mod-
litba, každá svätá omša a každý pôst sú úsi-
lím približovania sa môjmu synovi, pamiat-
kou jeho slávy a útočiskom pred hriechom;
sú cestou k opätovnému zjednoteniu sa dob-
rého Otca a jeho detí. Preto, deti moje, otvo-
reným srdcom, plným lásky úpenlivo volajte
meno nebeského Otca, aby vás osvietil Du-
chom Svätým. Skrz Ducha Svätého sa stanete
prameňom Božej lásky. Z tohto prameňa bu-
dú piť všetci, ktorí nepoznajú môjho syna,
všetci, ktorí žíznia po láske a pokoji môjho
syna. Ďakujem vám! Modlite sa za svojich
pastierov. Ja sa modlím za nich a chcem, aby
stále cítili požehnanie mojich materinských
rúk a podporu môjho materinského srdca.”

Prameň Božej lásky
Posolstvo je upriamené na toho, kto už ve-

die alebo chce viesť život modlitby a pokánia.
Nech sa však nikto necíti vylúčený. Dobrý
Otec neodoprie svoje objatie dieťaťu, ktoré
sa chce k nemu vrátiť. Nechce, aby niekto
zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
Preto sa zdá, že mešká s plnením svojho prí-
sľubu. (por. 2Pt 3, 9) Z toho istého dôvodu
prišla Mária, a ešte prichádza, do Medžugoria.
Prichádza, aby nás priblížila k svojmu synovi
a jeho božskému svetlu a aby nás odlúčila od
hriechu. Táto zachraňujúca operácia si ale
vyžaduje náš slobodný súhlas.°
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RADOSŤ: Pečať kresťana
„Duch Svätý je ten, ktorý nás napĺňa ra-

dosťou. Kresťanským povolaním je dýchať
a prežívať Božiu lásku,” povedal pápež. „Ra-
dosť je akoby znamením kresťana. Kresťan
bez radosti nie je kresťanom, alebo je chorý.
Raz som povedal, že existujú kresťania, ktorí
majú tvár feferónky v octe... Vždy majú takú
tvár. Aj dušu majú takú, a to je nepekné. To
nie sú kresťania.

Kto nám dá radosť? Duch Svätý, veľký za-
budnutý nášho života. Mám chuť sa vás na
to opýtať (ale neurobím to), koľkí z vás sa
modlia k Duchu Svätému?... On je veľký za-
budnutý, veľký zabudnutý. A on je darom,
ktorý nám dáva pokoj, ktorý nás učí milovať
a ktorý nás napĺňa radosťou.”

www.news.va

Vzývajme Ducha Svätého každý deň, aby nás viedol k poznaniu Ježiša. Robme to
každý deň.                                                              Pápež František, 13. mája 2013

Modlitba k Duchu Svätému
Dýchaj vo mne, Duchu Svätý,
nech moje myšlienky sú sväté.
Konaj vo mne, Duchu Svätý,
nech je moja práca svätou.
Priťahuj moje srdce, Duchu Svätý,
nech milujem len to, čo je sväté.
Posilňuj ma, Duchu Svätý,
aby som vždy bránil to, čo je sväté.
Ochraňuj ma, Duch Svätý,
aby som vždy bol svätý. Amen.

PÁPEŽ FRANTIŠEK

Ako deti pred darčekom
Pravým pokojom je osoba. Je ňou Duch

Svätý. A „je Božím darom”, ktorý treba prijať
a chrániť presne tak, ako to robí „dieťa, keď
dostane darček.” Pozor však na rozličné „po-
koje”, ktoré ponúka svet, keď predkladá faloš-
né istoty peňazí, moci a márnivosti. To sú len
zdanlivé a neisté „pokoje”. Na prežívanie
pravého pokoja odporúčal pápež František
NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD.

Pápež citoval rozlúčkovú reč Ježiša so svo-
jimi apoštolmi (Jn 14, 27-31): „Svoj pokoj vám
zanechávam, svoj pokoj vám dávam.” Potom
povedal: „Pán nám dáva pokoj. Je to jeho dar
predtým, ako ide v ústrety utrpeniu.” Ježiš
však povedal, že „je jasné, že môj pokoj nie je
taký, ako pokoj, ktorý dáva svet.” Skutočne,
„je to iný pokoj.”

Aký je teda „pokoj, ktorý dáva svet?” Na
túto otázku pápež odpovedal rozčlenenou
úvahou:

Pokoj sveta „je trochu plytký.” Je to „po-
koj, ktorý nevchádza do hĺbky duše.” Preto
„je to pokoj,” ktorý prináša „určitú spokoj-
nosť a určitú radosť,” avšak len „do určitej
miery.”

Istý druh pokoja, ktorý nám svet ponúka,
je napríklad „pokoj bohatstva,” ktorý vedie
k myšlienke „Mám pokoj, pretože všetko mám
zabezpečené, mám zabezpečený celý svoj ži-
vot a nemusím sa znepokojovať.” Tento druh
pokoja pochádza z presvedčenia „Neznepoko-
juj sa, nebudeš mať problémy, lebo máš dosť
peňazí.” Ježiš nám však často pripomína, „aby
sme nedôverovali tomuto druhu pokoja, a s
veľkým realizmom nám hovorí: Pozrite, existu-
jú zlodeji, či nie? A zlodeji môžu ukradnúť
všetko naše bohatstvo.” Preto „pokoj, ktorý
dávajú peniaze, nie je konečný.”

Napokon pápež dodal, aby sme nezabudli,
že „železo zhrdzavie.” A stačí „pád burzy
a všetky naše peniaze odídu.” To dodal preto,
aby zdôraznil, ako pokoj peňazí „nie je spoľah-
livým pokojom,” ale len „pokojom povrchným
a dočasným.”

Aby sme to lepšie pochopili, Ježiš často
hovorí o pochybnom pokoji človeka, „ktorý
mal svoje sýpky plné pšenice” a už myslel na
to, že si postaví ďalšie, aby mohol odpočívať
„v pokoji, pokojne.” Ale Pán mu povedal:
„Hlupák, v túto noc zomrieš.” Teda pokoj
bohatstva „je k ničomu”, aj keď „pomáha.”

Ďalší druh pokoja, ktorý dáva svet, pokra-
čoval pápež, je „pokoj moci”. Človek tak príde
k myšlienke „Mám moc, mám istotu, riadim
toto, riadim tamto, som vážený, mám pokoj.”
V takejto situácii sa nachádzal Herodes, ale
„keď prišli traja králi a povedali mu, že sa naro-
dil kráľ Izraela,” v tú chvíľu „jeho pokoj okam-
žite zmizol.” Pápež ďalej hovorí, že „pokoj mo-
ci nefunguje. Pád štátu ho človeku v okamihu
vezme.”

Tretí druh pokoja, „ktorý dáva svet,” je
„pokoj márnivosti”, ktorý človeku našepkáva
„Ja som vážený človek, vlastním veľké hod-
noty, som osobou, ktorú rešpektuje celý svet
a keď chodím na recepcie, všetci ma zdravia.”

Avšak ani toto „nie je konečný pokoj, lebo

dnes je človek vážený a zajtra bude urážaný.”
Pápež vyzval k premýšľaniu nad tým, „čo sa
udialo Ježišovi. Tí istí ľudia, ktorí na Kvetnú
nedeľu hovorili jednu vec,” keď prichádzal
do Jeruzalema, „na Veľký piatok, hovorili nie-
čo iné.” Takže ani „pokoj márnivosti nefun-
guje,” takisto ako iné „pokoje”, ktoré ponúka
svet, pretože sú „dočasné, plytké a neisté.”

Aby sme ale pochopili, ktorý POKOJ JE
SKUTOČNÝ, treba sa vrátiť k Ježišovým
slovám: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam. Nie ako dáva svet, vám ho
dávam.”

Aký je teda POKOJ, ktorý dáva Ježiš?
„JE NÍM OSOBA, je to Duch Svätý,”
vysvetľuje pápež. „V ten istý deň vzkriesenia”
pozdravil Ježiš učeníkov vo večeradle: ́ Pokoj
vám, prijmite Ducha Svätého.´” Teda Ježišov
pokoj „je osoba, veľký dar.” Lebo „keď je
Duch Svätý v našom srdci, nikto nám nemôže
pokoj vziať. Nikto. Je to definitívny pokoj.”

„Aká je naša práca” zoči-voči tomuto
veľkému daru? Musíme si „strážiť tento
pokoj,” radil pápež. Ide teda skutočne o „veľ-
ký pokoj, pokoj, ktorý nie je mojím. Patrí inej
osobe, ktorá mi ho dáva, inej osobe, ktorá je
vo vnútri môjho srdca, ktorá ma sprevádza
po celý život a ktorú mi dal Pán.”

„Ako sa dostáva tento pokoj Ducha
Svätého?” opýtal sa ďalej pápež.

Dal nám dve odpovede: Predovšetkým „sa
prijíma v krste, pretože prichádza Duch Svätý,
a aj pri birmovke, kedy prichádza Duch
Svätý.” A potom „sa prijíma tak, ako keď
dieťa dostane darček.” To isté „povedal Ježiš.
Ak neprijmete Božie kráľovstvo ako deti,
nevstúpite do nebeského kráľovstva.” Takto
„bezpodmienečne a s otvoreným srdcom sa
prijíma Ježišov pokoj. Ako veľký dar.”

Je na nás, „aby sme si ho chránili, nezatvo-
rili do klietky, a aby sme ho cítili a prosili
o pomoc, lebo on je v našom vnútri.” Potom
pápež povedal o trápeniach, že „všetci ich
máme dosť, menšie či väčšie. Všetci.” Ježišov
pokoj nás však uisťuje: „Nech sa neznepoko-
juje vaše srdce.” Skutočne, „prítomnosť Du-
cha spôsobuje, že naše srdce je pokojné, je
pri vedomí a nie v anestéze, s tým pokojom,

ktorý nám dáva len Božia prítomnosť.”
Na OVERENIE, aký pokoj prežívame,

pápež radil: „Môžeme si položiť niekoľko
otázok: Verím, že je vo mne Duch Svätý? Verím,
že mi ho daroval Pán? Prijímam ho tak, ako
prijíma dieťa dar, s otvoreným srdcom?
Chránim Ducha Svätého v sebe tak, aby som
mu nespôsoboval zármutok?” Je tu však aj
otázka opačného významu: „Dávam prednosť
pokoju, ktorý mi dáva svet, pokoj peňazí, moci
a márnivosti?” Ale „to sú vždy ´pokoje´ so
strachom.” Naopak, „Ježišov pokoj je
definitívny. Je len nevyhnutné prijať ho ako
deti a chrániť si ho.”°

http://www.news.va


NOVÝ ĽUD OSLAVUJE ŽIVOT

Verní Božiemu zákonu
Veľkonočné sviatky sú svojím posolstvom

veľmi bohaté a výrazné. Mohli sme sa cez ne
stretnúť so Vzkrieseným Kristom a prehĺbiť
si s ním svoj vzťah.

V živote človeka nemôže stretnutie so
Vzkrieseným Kristom ostať iba izolovanou
epizódou, zážitkom, ktorý prejde a ostane ako
spomienka. Naopak, je to živá skúsenosť, kto-
rá sa rozširuje, človeka úplne zasiahne a stá-
va sa trvalou. Ak prijíma Krista, privádza celé
ľudstvo k novému stvoreniu. Tak to
bolo aj s apoštolmi a s pravými Ježi-
šovými učeníkmi.

Existujú kozmické udalosti, ktoré
nás oslovujú a ktoré vám prinášame.
Vzkriesený Kristus po svojom
zmŕtvychvstaní ako Dobrý Pastier
pravidelne navštevuje ľudstvá
horného vesmíru, ktoré sú verné
Bohu. Medzi ním a týmito ľudstvami
je živý vzťah, ktorý si ani nedokážeme
predstaviť a ktorý môžeme považovať
za postupnú etapu ku skutočnosti,
ktorú opísal svätý Ján apoštol ako
nové nebesia a nová zem. (Zj 21)

Sú tu ešte ďalšie udalosti, ktoré nás
oslovujú a  povzbudzujú nás. Po obrátení
stredného vesmíru, ako výsledok
evanjelizačného poslania, ktorý vykonali
bratia verní Bohu, začal Vzkriesený Kristus
navštevovať aj ľudstvá tohto vesmíru. Pre
ľudstvá stredného vesmíru znamenalo ich
nasledovanie Ježiša premenu, ktorá prišla
prostredníctvom jeho zmŕtvychvstania.

Evanjelizácia vesmíru pokračuje. Boh
chce prostredníctvom ľudí vzkriesených
v Kristovi evanjelizovať aj spodný vesmír.
Ľudia horného a stredného vesmíru sú už
pripravení tak urobiť. Je na nás, ktorí žijeme
na Zemi, kde Ježiš zvíťazil nad smrťou
a nad porušenosťou, vydať svedectvo o mimo-
riadnej sile Vzkrieseného, ktorá v nás pôsobí.
Boží Syn preto prišiel na Zem a stal sa Bohom
s nami, aby priviedol celý vesmír k novému
stvoreniu. Verní bratia čakajú, až sa Zem
rozhodne s nimi spolupracovať na vytvorení
jednej Božej rodiny v celom vesmíre.

Tu je jedna naša skúsenosť, s ktorou sa
chceme podeliť. Každý deň sa za vás modlíme
a obetujeme sa Bohu za všetkých, ktorí chcú
prijať jeho život. Vkladáme do Boha pekné aj
škaredé udalosti ľudskej histórie. Medzi iným
sme sa dlho modlili za obete shoah
(holokaustu), aby boli vyzdvihnuté do
Božieho svetla. Obrátili sme sa na Boha
aj so svojimi otázkami  „prečo” ohľadne
takej tragédie. A od Najsvätejšej Trojice
prišla takáto odpoveď.

„Vo vesmíre existuje jeden tichý a ne-
úprosný zákon. Ten stanovuje hranicu,
za ktorou už zlo nemôže pôsobiť. Je to
hranica, ktorú stanovil Boh. Keď sa zlo
snaží prekročiť túto hranicu, zrúti sa,
lebo zlo v sebe nesie zárodok
sebazničenia. Boh dopúšťa pôsobenie
zla, lebo rešpektuje slobodu človeka
a preto, aby pohol ľudstvo k zamýšľaniu
sa nad použitím vlastnej slobody a k na-

praveniu sa. Keď ale pôsobenie temnoty pre-
kročí Bohom stanovenú hranicu a chce zni-
čiť zákony života určené Bohom, potom začí-
na pôsobiť zárodok ničenia vo vnútri zla a
rýchle ho vedie k zničeniu seba samého. Zničí
sa rovnako silno, ako chcelo zničiť dobro.
Vaše dejiny videli pri moci veľa Luciferových
synov. Ich sila sa zdala neporaziteľná
a nikto sa nemohol vzoprieť ich arogancii.
A potom, odrazu padli. Vždy padli a padli
všetci.”

Povzbudzujú vás tieto slová? Môžu vo vás

vzbudiť silu vzkriesenia na zničenie mechaniz-
mov porušenosti? Môžu rozvinúť silný život,
schopný čeliť porušenosti okolo vás? To by
malo byť naším svedectvom o Vzkriesenom
Kristovi a poslaním jeho učeníkov.

Prečo Boh dovolil tragédiu holokaustu
svojho vyvoleného ľudu Izraela? Takúto
odpoveď nám dala Najsvätejšia Trojica:

„Holokaust bol urážkou Boha, akej nikdy
predtým nebolo, bol vyhlásením vojny Bohu
zo strany pekla a Pán na to nezabudol...
Holokaust je tragédia, ktorú splodilo ľudstvo
na Zemi, lebo je vzdialené od Boha. Keby
ľudia na Zemi pochopili výzvy Panny Márie
vo Fatime a Ježišove výzvy v Poľsku
prostredníctvom svätej Faustíny a keby sa
pokorili pred Bohom a kajali sa, nikdy by
nezakúsili hrôzu holokaustu...

´Kde bol Boh,´ pýtajú sa povrchní ľudia,
ktorí sú ďaleko od pravdy. Odpovedám:
´Kde bol človek?´ Kde bolo ľudstvo, kde boli
kresťania? Na čo mysleli, keď na námestiach
zdravili Hitlera, tlieskali jeho poblúzneným
prejavom a schvaľovali jeho nedôstojné
zákony? Kde je človek, keď ho Boh volá
a keď ho chce viesť za ruku, aby ho zachránil,
a on ho neustále odmieta, rúha sa Božiemu
menu? Odpovedzte úprimne. A vy, kde ste
dnes vy tvárou v tvár drámam vašich čias?”

Kde je naša zodpovednosť? Dovoľujeme
Bohu, aby nás vnútorne prebudil
prostredníctvom znamení čias,
prostredníctvom svojej Matky a prorokov,
ktorí aj dnes hovoria? Dovoľujeme, aby v nás
naďalej pôsobil porušený život, alebo chceme
prijať vzkriesenie, aby sa odstránila
porušenosť, ktorá všetko napáda? Svedkovia
Vzkrieseného by mali mať účasť na novom
stvorení, lebo dostali Ducha Vzkrieseného
Krista a celý vesmír očakáva ich svedectvo.

Na naše otázky o tom, kde bol Boh a prečo
nám nepomáhal, sa Pán pýta nás, kde sme
my. Pýta sa nás, či chceme prijať alebo
nie silu jeho vzkriesenia, aby sme dospeli
k vyriešeniu svojich problémov. Boh je
pripravený nám poskytnúť všetky
prostriedky, ktoré potrebujeme, ak si to
prajeme a ak sa chceme snažiť žiť podľa
večných zákonov, ktoré nás naučil.

Ľuďom, ktorí sa ospravedlňujú a tak
ostávajú podriadení zákonom
porušenosti, Boh odpovedá tým, že im
ukazuje cestu k víťazstvu. Najsvätejšia
Trojica hovorí:

„Napriek tomu, aj v pekelných
temnotách vyhladzovacích táborov zapálil
Boh svoje svetlá. Svätí a sväté dali seba
Bohu a vystavili sa smrti, aby zachránili
druhých. Chodili v blate koncentračných
táborov, obetovali Bohu utrpenie a modlitby
a odčinili hriechy ľudstva. Vďaka nim bolo

skrátené utrpenie
mnohých a boli oslabené sily tyranov. Svätý
Maximilián Mária Kolbe, svätá Terézia
Benedikta (Edith Stein) sú najznámejšie
mená, ale v raji žiari veľa svetiel, ktoré sa
rozsvietili pod nebom Auschwitzu
(Osvienčim) a všetkých ostatných táborov
hrôzy. Práve tam, kde Luciferovi synovia
šliapali po ľudskej dôstojnosti, tam sa ešte
viac zaskvela dôstojnosť a svätosť Božích
detí. Boh vždy umlčí zlo dobrom.”

Chceme teda čakať, že sa ľudstvo znovu
prepadne, aby sa prebudilo? Nie je lepšie
umlčať zlo dobrom navždy? Boh nás povolal,
aby sme vládli celému vesmíru so
Vzkrieseným Kristom.

Výzva, ku ktorej vás voláme, je tá, aby ste
sa neobmedzovali len na nejaké zbožné
praktiky, ale aby sme slávili život vo
Vzkriesenom prostredníctvom vašej úplnej
odpovedi. Výzva platí aj pre neveriacich. Aj
vy ste povolaní zvíťaziť nad porušenosťou
a zúčastniť sa na oslave života bez konca.

Sprevádzam vám svojím požehnaním spolu
so všetkými ľuďmi vo vesmíre, ktorí majú
účasť na majestáte Vzkrieseného Krista.

brat Tomáš
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Správa z Osvienčimu
Stanislawa Leszczynska

Počas svojich 35-tich rokov práce pôrod-
nej asistentky som dva roky strávila ako
pôrodná asistentka a väzenkyňa v ženskom
koncentračnom tábore Osvienčim-Brzezinka
(Auschwitz-Birkenau). V mnohých transpor-
toch, ktoré prichádzali do tábora, bolo veľa
tehotných žien. Určili
ma za pôrodnú
asistentku troch
oddelených barakov,
ktoré mali podobnú
štruktúru a konštruk-
ciu. Len jeden z nich
mal tehlovú podlahu,
čo bol prvok, ktorý
ostatné baraky
nemali. Baraky boli
dlhé 37 metrov a boli
postavené z hrubých
drevených dosiek,
v ktorých bolo veľa
dier vyhryzených od
potkanov. Tábor sám
osebe stál na rovine
a zem, ktorá ho
obklopovala, bola
veľmi tvrdá, preto
počas silnejších dažďov bolo vo vnútri
barakov aj 15 centimetrov vody a v niektorých
barakoch v nižšie položenej časti tábora
hladina vody dosahovala až 30 centimetrov.

Vo vnútri barakov boli po každej strane
trojposchodové pričňové postele. Na každej
posteli na tenkom špinavom matraci zo sena
so zaschnutou krvou a ľudskými výlučkami
boli tri alebo štyri choré ženy. Baraky boli
veľmi preplnené. Choré ženy museli mať nohy
vysunuté mimo posteľ alebo si ich museli
zohnúť pod bradu, aby sa zmestili na svoje
stiesnené miesto. Postele boli tiež tvrdé, lebo
staré seno sa v matraci rozdrvilo na prach.
Choré ženy spali takmer na rovných pričniach,
ktoré ale neboli hladké, lebo boli robené z čas-
tí dverí alebo okeníc vytrhnutých zo starých
budov s rozličnými súčasťami, ktoré sa im
bolestivo nabodávali do tiel.

V strede baraku bola tehlová pec v tvare
rúry s ohňom na oboch koncoch. Bolo to
jediné miesto, kde ženy rodili deti. Nebolo tam
nič iné, ani dočasne poskytnuté na tento
úkon. Oheň v peci horel iba niekoľkokrát do
roka, preto tam bol najmä v zime extrémny
chlad. Každý deň sme sa pozerali na dlhé
cencúle, ktoré viseli zo strechy baraku.

Tridsať postelí najbližšie ku peci sa
používalo ako pôrodnícke oddelenie. V baraku
boli infekcie, zápach chorých tiel a všetky
druhy chrobákov, ktoré liezli okolo tiel. Barak
bol zaplavený potkanmi, ktoré ohrýzali nosy,
uši, prsty a chodidlá vyčerpaných a veľmi
chorých žien. Tie boli príliš choré na to, aby
sa mohli hýbať. Počas dňa kedykoľvek som
mohla, odbíjala som potkanov od chorých
žien. Žena, ktorá pracovala v noci, takzvaná
nacht-šicht, to robila celú noc. Aj samotné
ženy sa v noci striedali v spánku, aby sa strážili
pred potkanmi. Potkany pri svojej strave
z ľudského mäsa rástli do veľkosti veľkých
mačiek. Nebáli sa nás a keď boli odstrčené
palicou, len si schovali hlavu, zadrapili sa do
postele a prichystali na nový útok. Priťahoval

ich zápach zomierajúcich žien. Ženy nebolo
čím umyť alebo prezliecť.

Bola som jediná, ktorá som mohla priniesť
vodu matke a novonarodenému dieťaťu.
Trvalo mi asi 20 minút, než som priniesla
jedno vedro vody. Všetky druhy chrobákov
v nespočítateľných množstvách ťažili zo
svojej biologickej prevahy nad zomierajúcimi
ľuďmi. Neprestajný útok chrobákov a potka-

nov smeroval nielen na choré
ženy, ale aj na novonarodené
deti. Telá vyčerpané hladom
a chladom, ubolené a trpiace,
rýchlo umierali. Počet chorých
v baraku bol od 1000 do 1200
ľudí. Každý deň z nich zomrelo
v priemere 15. Ich mŕtve telá,
ktoré vynášali von z baraku,
boli každodenným svedectvom
tragédie, ktorá sa odohrávala
v ich vnútri.

Situácia tehotných žien
v týchto podmienkach bola
beznádejná a práca pôrodnej
asistentky veľmi ťažká. Nemali
sme žiadne dezinfekčné
prostriedky, nemali sme nič, čím
by sme ošetrili rany a nemali
sme žiadne lieky. Celý prídel
liekov pre všetky choré ženy bol

niekoľko tabliet aspirínu na deň.
Zo začiatku som bola vo svojej práci sama.

Pri ťažkých stavoch, keď bolo treba
špecialistu, som si musela poradiť sama.
Nemeckí táboroví lekári Rhode, Koenig
a Mengele sa nemohli „znížiť”, aby sa starali
o ne-Nemky, preto som nemala žiadne právo
žiadať o ich asistenciu. Neskôr mi
niekoľkokrát pomohla lekárka Janina
Wegierska, ktorá pracovala v inom baraku
a venovala sa svojim pacientom. Potom mi
pomáhala dobrá lekárka Irena Konieczna.

Bol aj čas, keď som ochorela na týfus.
Doktorka Irena Bialowna prebrala za mňa moje
povinnosti a starala sa o mňa aj o moje
pacientky. Nepopisujem prácu nie nemeckých
lekárov v Auschwitzi, pretože nie som
schopná popísať ich ľudskosť, ich zmysel
pre povinnosť a ich heroickú prácu. Ich
ľudskosť a riziká, ktoré podstupovali, ostali
vpísané v očiach trpiacich a hladom
umierajúcich väzenkýň ,  a už viac
neprehovoria. Tieto lekárky bojovali o stra-
tené a o beznádejné životy, a pritom riskovali
svoje vlastné životy. Mali len niekoľko
aspirínov a obrovské sústo chorých. Lekárka
v tých podmienkach nepracovala pre slávu,
prestíž alebo aby si uspokojila svoje lekárske
ambície. Všetky tieto dôvody boli mimo.
Jediné, čo zostalo, bola lekárkina povinnosť
zachrániť životy v každom jednom prípade,
čo bolo prepínané bolesťou k jej pacientom.

Hlavnou chorobou, ktorá zabíjala ženy,
bola dyzentéria. Hnačkové tekutiny chorých
žien sa často roztekali po pričniach pod nimi.
Ďalšou vážnou chorobou bol týfus a infekcia
mechúra. Keď sa na tele žien ukázalo hnisanie,
znamenalo to rýchlu smrť. Kedykoľvek to
bolo možné, chorých na týfus sa pred
Lagerarztom (SS táborovým lekárom)
zvyčajne na ich kartách skrývalo pod
označením „horúčka”. Každý, kto mal týfus,
bol okamžite poslaný do plynovej komory.
Nik väčšinou nemohol utiecť pred touto

chorobou. Množstvo vší bolo zdrvujúce a in-
fekcia týfusom bola skutočnosťou pre život
každého. Hlavným jedlom chorých žien bola
ohriata pokazená tráva, ktorá, bez
zveličovania, obsahovala 20 percent
potkanieho trusu. V uvedených podmienkach
som pracovala dva roky dňom a nocou bez
akéhokoľvek ďalšieho člena personálu.
Niekedy mi pomáhala moja dcéra Sylvia, ale
jej vážna choroba jej čoskoro nedovolila nič
robiť.

Choré ženy, ako som spomenula, rodili deti
na peci. Počet pôrodov pri ktorých som
asistovala bol viac ako tritisíc. Uprostred
neuveriteľnej špiny, všetkých druhov
chrobákov, potkanov a infekčných chorôb,
nedostatku vody a iných hrozných vecí, ktoré
ani neviem ako opísať, sa dialo niečo
nezvyčajné. Raz ma Lagerarzt požiadal, aby
som pripravila štatistiku o infekciách počas
pôrodov a o úmrtnosti detí a matiek.
Odpovedala som mu, že som nikdy nemala
ani jediný prípad úmrtia novorodenca ani
matky. Lagerarzt na mňa neveriacky pozrel.
„Ani najvybavenejšie nemecké kliniky na
univerzitách,” povedal, „by nemohli tvrdiť
takéto úspešné hodnotenie.” V jeho očiach
som videla nenávisť a žiarlivosť. Je celkom
možné, že také vyčerpané organizmy boli pre
baktérie príliš sterilné na to, aby sa na ich
živili.

Ženy v poslednom štádiu tehotenstva boli
nútené si ponechať svoju porciu chleba
a „kúpiť” si za ňu posteľnú plachtu. Tú
roztrhali na pásy, a tak si prichystali plienky a
oblečenie pre svoje dieťa, lebo pre ne nebolo
nič k dispozícii. V baraku nebola voda a pranie
plienok bolo veľmi obtiažne. Prísne nariadenie
nedovoľovalo opúšťať barak. Pohybovať sa
okolo baraku bolo tiež zakázané. Ženy sušili

mokré plienky na svojich chrbtoch alebo
nohách. Dať ich sušiť von nebolo dovolené
a mohlo sa postihnúť smrťou. Novorodencom
obyčajne nebola povolená žiadna strava,
dokonca ani kvapka mlieka. Ženské prsia,
vyschnuté hladovaním, znepokojovali pery
novorodencov, ktoré robili bezútešné savé
pohyby a len prehlbovali ich hladovanie.

Do mája 1943 boli všetky novonarodené
deti v koncentračnom tábore Auschwitz zabité
tým najbrutálnejším spôsobom - boli utopené
v sude. Robili to sestra Klára a sestra Pfani.
Prvá bola sama pôrodnou asistentkou a prišla
do tábora preto, že zabila dieťa. Po tom, ako
som prebrala povinnosti pôrodnej asistentky,



ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE

TRETIA BOLESŤ
Strata Ježiša v chráme

A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa
vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruza-
leme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali
sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľa-
dali ho medzi príbuznými a známymi. No
nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam
ho hľadali.

Matka mu povedala: „...tvoj otec i ja sme
ťa s bolesťou hľadali!”        (Lk 2, 43-45), 48)

Dvanásťročný Ježiš je dosť samostatný
a Mária a Jozef, vedomí si jeho poslania, ho
v jeho slobode neobmedzujú. V predchádza-
júcich rokoch ho pri ceste do Jeruzalema ne-
museli napomínať. Odchádzajú po slávnos-
tiach s väčšou skupinou ľudí z jeruzalemské-
ho chrámu a myslia si, že Ježiš sa vracia s nimi
v sprievode. Cestou sa modlia, recitujú žalmy,
spievajú piesne, rozprávajú sa. Muži, ženy
a mládež tvorili v sprievode samostatné skupi-
ny. Pred nočným odpočinkom sa príbuzní
schádzajú. Keď sa Mária s Jozefom stretnú,
zistia, že Ježiš nebol v sprievode. Ostáva im
len vrátiť sa a pýtať sa známych aj neznámych,
či ho nevideli. Stratil sa ich milovaný syn.

Panne Márii zovrelo srdce, keď zistila, že
stratila Ježiša. S Jozefom ale nemajú strach,
pri ktorom človek robí mylné kroky, aby seba
zachránil alebo ospravedlnil. Oni majú bázeň
pred Bohom, či niekde neurobili chybu. Pri-
chádzajú späť do Jeruzalema a na tretí deň,
keď vstupujú do chrámu, nachádzajú Ježiša.
Pokojne sedí medzi učiteľmi, počúva ich,
kladie im otázky a aj sám odpovedá. Všetci
žasnú nad jeho rozumnými odpoveďami.

Mária s Jozefom si vydúchnu, že Ježiša
konečne vidia. A Mária mu povie to, čo mala
na srdci. Svojou otázkou si háji svoje materin-
ské práva a nárokuje zodpovedne plniť svoju
materinskú úlohu. Ježiš jej však odpovedá:
„Prečo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že
mám byť v dome svojho Otca?”Ježiš tým
vyjadril to, že sú tu vyššie práva - Božie práva,
ktoré treba dodržiavať. Povedal to najmä pre
učiteľov, znalcov zákona, ktorí pozerali na
ľudské ohľady a často i na vlastné záujmy.
Mária zmĺkne a Ježišove slová sa jej vryjú
hlboko do srdca. Ježiš v Jeruzaleme nateraz
splnil svoju úlohu.°

mala zakázané pokračovať v práci, lebo, ako
Berufsbrecherin (tá, čo porušila svoje
povolanie - pozn. prekl.) stratila právo
vykonávať svoje povolanie. Presunuli ju
k veciam, v ktorých bola omnoho lepšia. Stala
sa kápom baraku. V baraku bolo dievča,
červenovlasá prostitútka, sestra Pfani, ktorá
jej pomáhala. Po každom pôrode bolo z ich
miestnosti dlho počuť zvuk špliechajúcej
vody. Čoskoro nato čerstvá matka videla, ako
jej dieťa vyhodili pred barak a roztrhali ho
potkany.

V máji 1943 sa situácia niektorých detí
zmenila. Deti s modrými očami a blond vlasmi
zobrali ich matkám a poslali do Nemecka, aby
ich germanizovali.  Odchod každého
transportu novorodencov sprevádzal
srdcervúci krik matiek. Kým bolo
novonarodeniatko s matkou, samotné
materstvo vytváralo lúč nádeje. Odlúčenie
novorodencov bolo zdrvujúce.

Rozmýšľala som o možnosti opätovného
stretnutia týchto detí v budúcnosti s ich
matkami a začala som novorodencov tetovať
pod pazuchami tak, aby to SS neobjavili.
Myšlienka na budúcu možnosť stretnutia so
svojimi deťmi pomohla mnohým ženám
prekonať ich ortieľ. Židovské deti však stále
topili tým najbrutálnejším spôsobom. Nebolo
cesty, ako skryť židovské dieťa alebo dať ho
medzi ostatné deti. Sestra Klára a sestra Pfani
veľmi pozorne sledovali židovské matky
počas pôrodu. Novorodenca otetovali číslom
matky. Potom Klára a Pfani utopili dieťa v sude
a vyhodili telo von.

Život ostatných detí bol hrozný, pomaly
zomierali od hladu. Ich koža sa stenčovala,
bola priesvitná a bolo cez ňu vidieť svaly,
žily a kosti. Ruskí novorodenci prežívali
najdlhšie. Päťdesiat percent žien bolo z Ruska.

Najintenzívnejším príbehom mi v pamäti
ostala tragédia ženy z Vilnusu, ktorú poslali
do Auschwitzu za účasť v podzemnom hnutí.
Hneď po pôrode zavolali jej číslo, keďže
väzňov volali ich číslami. Išla som ju
ospravedlniť, ale nepomohlo to a len to
zväčšilo hnev oficiera. Uvedomila som si, že
ju volajú do plynovej komory. Zabalila svoje
novorodeniatko do špinavého papiera a pri-
túlila si dieťa k hrudi. Začala pohybovať
perami, akoby mu chcela, ako to robilo veľa
matiek, zaspievať pieseň a vynahradiť mu
chlad a hlad. Nebola toho schopná, nevydala
žiaden zvuk... len obrovské slzy jej stekali z
očú po bielej tvári a padali na hlavu malého
väzňa na jeho ceste k trestu smrti. Je ťažké
povedať, čo bolo tragickejšie, či paralelná
smrť dvoch najbližších bytostí, či to, že matka
bola svedkom smrti svojho vlastného
novonarodeniatka, alebo uvedomenie si, že
zanecháva ďalšie dieťa v tomto svete bez
akejkoľvek ochrany.

Medzi týmito hroznými spomienkami je
jedna hlavná myšlienka, ktorá mi stále
prichádza na myseľ. Všetky deti sa narodili
živé. Ich cieľom bolo ostať nažive. Len tridsať
z nich prežilo tábor. Niekoľko stoviek detí bolo
poslaných do Nemecka, aby vyrastali ako
Nemci, viac ako 1500 utopili sestry Klára
a Pfani a viac ako tisíc detí zomrelo od chladu
a hladu (tieto čísla nezahrňujú obdobie do
apríla 1943).

Nikdy som nemala možnosť prezentovať
túto správu pôrodnej asistentky Ministerstvu

zdravotníctva. Robím to teraz na pamiatku
týchto ľudí, ktorí nemali nikdy možnosť
hovoriť o nespravodlivosti. Robím to na
pamiatku matiek a ich detí.

Ak budú v našej krajine, ako protiklad
našich vojnových skúseností, sily namierené
proti životu dieťaťa, pevne verím, že hlas
všetkých pôrodných asistentiek, hlas
všetkých statočných matiek a otcov a hlas
všetkých statočných občanov, bude hlasom
podporujúcim život detí. V koncentračnom
tábore sa všetky deti napriek všetkým
nepriazňam narodili živé, krásne a bacuľaté.
Príroda, napriek všetkej nenávisti, bojovala
za svoje práva neznámou silou života. Príroda
je učiteľkou pôrodnej asistentky. Spolu bojujú
za život a spolu sa starajú o najnádhernejšiu
vec na tomto svete, o úsmev dieťaťa.*

Stanislawina zbožnosť
(Stanislawa Leszczynska, 1896-1974)
Bola to predovšetkým Stanislawina veľká

zbožnosť, ktorá ju podopierala a ktorú sa vždy
snažila predávať iným. Väzenkyňa Mária
Salomanová o tom svedčí: „Pred asistovaním
pri pôrode urobila (Stanislawa) znak kríža
a modlila sa. Šepkala modlitbu, v ktorej
nielenže hľadala pomoc a nádej, ale sama
v nej nachádzala silu vydržať v nadľudskej
námahe. Pracovala pre nás sama, deň za dňom,
noc za nocou. A to bez chvíľky oddychu
a bez striedania.”

Jedna zo ženských lekárok v tábore Elzbieta
Pawlowska si spomína, že Stanislawa „si
vedela zorganizovať modlitbu takým
spôsobom, že sa jej podarilo zapojiť do nej aj
ďalších… Sedávali sme na pričniach. ́ Matka´
(Stanislawa) začínala nejakú modlitbu a potom
sme spievali. Spievali sme potichu. Inak to
ani nebolo možné. Trvalo to len chvíľu, asi 15
až 30 minút, ale všetko bolo pokojné. Bola
tam atmosféra, akú vedela ona vytvoriť.
Pamätám sa, že ruské ženy z vedľajších
oddelení prichádzali, aby sa zúčastnili na
modlitbách.”

Ďalšia svedkyňa Mária Oyrzynska hovorí,
že raz, keď asistovala Stanislawe pri pôrode,
tá vzala dieťa, umyla ho, zabalila ho do papiera
a do prestieradla a povedala: „Teraz to
najdôležitejšie. Pokrstíme dieťa.” „Bola som
krstnou mamou,” spomína Mária, „toto bolo
moje prvé krstňa. ... Naliala (Stanislawa) na
hlavu dieťaťa trochu vody a povedala:
´Krstím ťa, Adam, v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého. Amen.  ́Ako krstná mam som zobrala
svoju zodpovednosť veľmi vážne a starala

som sa o Adama. Keď zoberieme do úvahy
podmienky koncentračného tábora, žil
relatívne dlho. Celé tri týždne.”*
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Boh existuje
Ľudské dejiny od svojho počiatku

dosvedčujú, že Boh existuje. Ľudstvo to
tušilo a chápalo, hoci obmedzeným
spôsobom, a často si ho uctievalo
pomýleným spôsobom.

Boh však s ľudstvom komunikoval. V Je-
žišovi Kristovi ukázal svoju tvár a otvoril
ľudstvu cestu, aby ho mohlo v plnosti poznať,
a tak sa pozdvihnúť k životu s ním.

V najbližších dňoch budú kresťania sláviť
veľké sviatky, aby sa zjednotili s Bohom. Sú
to Nanebovstúpenie Pána, ktoré pozdvihlo
našu prirodzenosť do Božskej dimenzie,
Zoslanie Ducha Svätého do našich sŕdc, ktoré
nás vnútorne vedie k nášmu pozdvihnutiu sa
za hranice našich schopností, a sviatok
Najsvätejšej Trojice, v ktorej dosahujeme
dokonalé naplnenie v novom stvorení, kde
končí smrť a každé utrpenie. (Zj 21, 4)

Boh na nás chce v plnosti preniesť svoj
život, ak ho chceme prijať a prežívať ho.
Prijatý Boží život premieňa tajomstvá viery
na svetlo a na dokonalé poznanie. Z neho sa
v nás rodí naplnený, večný život. A naopak,
uctievať Boha v týchto tajomstvách a sotva
sa dotknúť pravdy a bez toho, aby sme do
nej vstúpili a prežívali ju, znamená ostávať
mimo poznania, mimo Božieho života, ktorý
sa snaží Boh na nás preniesť a pozdvihnúť
ľudstvo.

Čakajú nás časy plné udalostí, v ktorých
sa Boh bude zjavovať, aby pzdvihol ľudstvo.
Boh nebude robiť nátlak na slobodu človeka,
ale zjaví sa tým, ktorí ho milujú a sú
pripravení na to, že budú premenení vo svojom
živote: „Júda, nie ten Iškariotský, sa ho
spýtal: ´Pane, ako to, že chceš zjaviť nám
a svetu nie?´ Ježiš mu odpovedal: ´Kto ma
miluje, bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a uro-
bíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje,
nezachováva moje slová. A slovo, ktoré
počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý
ma poslal. Toto som vám povedal, kým som
ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého
pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko
a pripomenie vám všetko, čo som vám
povedal.” (Jn 14, 22-26)

Pre naše uvažovanie uvádzame úryvok
z knihy Prepísať dejiny v Božej mysli, aby
sme lepšie pochopili, aké kroky treba urobiť,
aby nás viedli k životu v Najsvätejšej Trojici.
Ako zvyčajne vás budeme sprevádzať
svojou modlitbou a žehnáme vás spolu so
všetkými, ktorí kráčajú v Božom svetle.

br. Tomáš

Kristova myseľ nie je
fantáziou

Otázka: Ako môžeme rozlíšiť Kristovu
myseľ od ľudskej fantázie?

„Treba sa naučiť rozlišovať fantáziu od
vnuknutia, to znamená od toho, čo Boh dáva
pochopiť vďaka Kristovej mysli, ktorá nie
je statická, ale je v nás neustále aktívna. Ak
sme sa obetovali Kristovi cez Najsvätejšiu

V dňoch od 11. do 16. augusta 2014
sa bude v Medžugorí konať stretnutie.
Je otvorené všetkým, ktorí sa chcú
prehĺbiť v pláne obnovenia všetkého v
Kristovi  a v obeti života Ježišovi cez
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Budú
sa preberať témy, ktoré uverejňujeme na
našich stránkach.

Prihlásiť sa možno na adrese
redazione@lucidellesodo.it

NOVÝ ĽUD OSLAVUJE ŽIVOT

Pannu Máriu, naše úvahy a naše myšlienky
čerpali z Kristovej moci, ktorá v nás prebýva.
Nejedná sa teda o fantáziu, ale o Božiu
tvorivosť. Fantázia prevláda u ľudí, ktorí
nemajú základ v Bohu a ktorí stavajú na
piesku a nie na skale. (porov. Mt 7, 24-27)
Okrem toho, ak sa úprimne darujeme
Kristovi, žijeme v spoločenstve s Bohom
a s blížnymi. Bratské spoločenstvo bráni
tomu, aby nad nami vládla fantázia. Je to
jednak preto, že sme pod pohľadom bratov
a sestier, a tiež preto, že sa ešte viac posilňuje
naše poznanie. V spoločenstve sa totiž stále

viac ponárame do rozmeru trojičnej lásky,
do lásky, ktorá navzájom spája tri osoby
Najsvätejšej Trojice. Ponorení do trojičného
života dospievame k chápaniu duchovných
a prírodných zákonov, ktoré udržujú vesmír
a život každého tvora. To všetko nás plne
uvádza do Božej prítomnosti a stávame sa
tými, ktorí sa prihovárajú za ľudstvo.
Prehlbuje sa náš vzťah s Najsvätejšou
Trojicou a odtiaľ pramení najvyššie
poznanie, bezprostredné poznanie, ktoré
prevyšuje aj zjavenie. Mnohí môžu dostávať
zjavenie, ale len málokto má pravé poznanie.
Ide o poznanie s veľkým písmenom, nie
o školské poznanie, vychádzajúce zo štúdia
a z teórií. Ide o poznanie, ktoré pochádza zo
živého kontaktu s Najsvätejšou Trojicou,
ktorá je prameňom života a každého zákona,
ktorý riadi život.

To, čo sa deje na planétach verných Bohu,
je ešte málo oproti tomu, o čom tu hovoríme.
Budúce ľudstvo, to, ktoré bude úplne
spojené s Ježišom Kristom a prostred-
níctvom neho s Bohom Otcom v Duchu
Svätom, je určené na to, aby zakúšalo plnosť
pravého poznania, vďaka ktorému bude
možné prekonať každé obmedzenie na
fyzickej aj duchovnej úrovni. Bude to
postupný proces, ktorý Boh rozvinie v tých,
ktorí sa mu úplne obetujú, a bude na
prospech celého ľudstva. Otvorí sa veľký
a definitívny prechod k pravému poznaniu,
ktoré presahuje všetky vedy a všetky
hierarchie. Takto Boh premení myseľ jemu
verného človeka na mocnú myseľ, podobnú
jeho mysli.

Boh myslí a tvorí svojou mysľou. Aj naša
myseľ sa má stať tvorivou a stane sa to vo
chvíli,  keď sa ponoríme do lásky
Najsvätejšej Trojice. V spojení s Bohom už
naša myseľ nespočíva v neurčitom
premietaní alebo v abstraktnom
premýšľaní, ale v tvorení. Svojou mysľou
môžeme tvoriť rovnako ako svojimi
slovami. Tak to bolo u apoštolov, ktorí
jedným slovom uzdravovali. (porov. Sk 3, 6)
K tomu sme povolaní, lebo sme Božie deti,
stvorení na jeho obraz a podobu.”

Otázka: Aký je rozdiel medzi vnuknutím
a poznaním?

„Poznanie je široký pojem, ktorý zahŕňa
vnímanie, zjavenie, intuíciu a aj vnuknutie.
Vnuknutie je teda časťou poznania. Nemyslí
sa tým ľudské, školské alebo rozumové
poznanie, ale Božie poznanie, ktoré
vychádza zo spojenia s Bohom
prostredníctvom Ježiša Krista. V ňom, ako
je napísané, sú skryté všetky poklady
múdrosti a poznania. (porov. Kol 2, 1-3) Ježiš
Kristus je Božie Slovo, Božia Múdrosť. Ak
s ním žijeme v dokonalom spoločenstve a ak
mu obetujeme svoj život cez Najsvätejšiu
Pannu Máriu, sme ponorení do Najsvätejšej
Trojice, v ktorej prebýva všetko Božie
poznanie. Keď toto ponorenie postupne
dosiahneme, poznáme Cestu, Pravdu a Život,
lebo poznáme Ježiša Krista. Jeho
prostredníctvom priamo zakúšame Boha.”

Otázka: Apoštoli dostali počas Turíc dar
hovoriť v jazykoch. O aký druh poznania ide?

„Poznanie jazykov je len malou časťou
poznania, o ktorom tu hovoríme. Je to dar,
ktorý ako taký nás až tak nenúti uvažovať,
jednoducho hovoríme inými jazykmi, lebo
sme sa do takého stavu dostali mimoriadnym
spôsobom. Je to skutočne dar. Pravé
poznanie je viac než len dar, prýšti priamo z
Kristovej mysle v nás, ktorá sa stáva aktívnou
a činnou prostredníctvom darovania nášho
života a odtrhnutia sa od nášho egoizmu.
Ešte raz, Kristova myseľ je vo vnútri nás a
preniká každú vec. Vskutku, všetko bolo
stvorené cez Krista a pre neho (Kol 1, 15-
17) a jeho myseľ nás otvára poznaniu
všetkého, čo bolo stvorené. Božia myseľ je
kreatívna. Ak sa oddelíme od Božej mysle,
naša myseľ zhasne, alebo sa stane ešte horšia
vec, stane sa ničivou.”°

mailto:redazione@lucidellesodo.it


Medžugorské posolstvo
a život svätých

Pred takými veľkými postavami ako je Ján
Pavol II. a Ján XXIII.,
ktorých Cirkev nedávno
vyhlásila za svätých, sme
všetci vyzvaní uvažovať
nad významom svätosti.

Pápež František v
homílii pri svätej omši
počas svätorečenia
zdôraznil,  že svätí
posúvajú Cirkev dopredu.
V živote svätých, v ich zápasoch, v ich
príkladoch a v ich čnostiach, počnúc
vernosťou Kristovi, je možno konkrétne
vidieť,  že svätosť nie je princípom,
myšlienkou, na ktorú sa treba odvolávať, ani
nejasnou limitujúcou snahou, ako to
pripomínal už Ján Pavol II. pri niektorých
„génioch svätosti”.

Aj v poučeniach, ktoré prinášajú
medžugorské posolstvá, vidíme, že svätosť
postupuje cez serióznu a hlbokú pedagogiku,
ktorá je v jazyku posolstiev predstavená ako
„cesta” alebo „napredovanie” (25. 6. 2002, 25.
3. 2003, 25. 6. 2005), a teda, ako spôsob života.

V posolstvách, ktoré nasledovali v prvých
rokoch po Veľkom jubileu v roku 2000, je tento
aspekt zvlášť častý. Sám Ján Pavol II. dokonca
postavil perspektívu svätosti za základ celého
pastoračného plánovania. „Začleniť do
pastoračného plánu svätosť je skutočne
rozhodnutie plné dôsledkov. Znamená to
vyjadriť presvedčenie, že ak je krst opravdivé
vkročenie do Božej svätosti prostredníctvom
začlenenia sa do Krista a prijatia Ducha
Svätého, bolo by nezmyselné uspokojiť sa
s nejakým priemerným životom, prežívaným
v znamení minimalistickej etiky a povrchnej
religióznosti.” (Novo Millenio Ineunte, 31).

Cirkevný rozmer medžugorského
posolstva nám vždy napomáhal pochopiť, že
na ceste nie sme sami, ale máme tu príklady
a učiteľov, ktorých treba nasledovať.
„Napodobňujte život svätých” (25. 10. 2004),
lebo oni sú skvelým podnetom na vykonanie
rozhodnutia vydať sa na cestu svätosti, ako
to katolícka Cirkev od svojich prvopočiatkov
veľmi dobre vie.

Ona učila ako v nich vidieť jej
orodovníkov, ľudí, ktorí previedli bohatstvo
božského života do ľudskej existencie a ktorí
preto získali možnosť konať zázraky v Božej
sile.

To bolo počas niekoľkých storočí hlavným
kritériom, podľa ktorého sa odvíjali procesy
kanonizácie. Neskôr to bolo nahradené
zvažovaním osobných čností, ktoré svätí
prežívali na heroickom stupni. Svätosť
pochádza od Boha, je darom, ale je aj úlohou,
a preto musí byť aj rozvíjaná a vyžaduje
vernosť, darovanie sa a lásku k Bohu a k blíž-
nemu.

Svätosť potom môže ostať ukrytá, alebo
sa môže vyjadriť aj výrečnosťou svedectva
mučeníkov, oživovaná silou Ducha Svätého
a vedomím vlastnej viery a kresťanského
povolania. Učenie, ktoré z tohto pohľadu
Panna Mária rozvíja svojimi posolstvami, sa

Nová výzva pre všetkých
Znovu potvrdzujeme, že pôsobenie Trojje-

diného Boha sa každý deň prejavuje stále
mocnejším spôsobom. Boh vo svojej láske
chce zachrániť a pozdvihnúť celý vesmír.
V jeho pôsobení je niekoľko základných
prvkov:
* Boh miluje všetkých. Všetkých volá ku spá-
se. Vo svojej láske vyjadruje podstatu svojho
pôsobenia.
* Boh vytláča zlo a nedovolí, aby víťazilo. Pri-
chádza na pomoc ľudstvu v každej epoche,
situácii a v každej chvíli, aby bolo zlo pora-
zené.
* Dáva nám všetky potrebné prostriedky. Dáva
ľudstvu zvlášť jeden vznešený dar. Je ním
jeho Matka. Kto môže tak ako jeho Matka,
ktorá je ponorená v Bohu, prenášať Božiu
lásku?

Ľud, ktorý je otvorený činnosti Boha -
Lásky, prijíma Božie podnety, oslavuje život
a spieva so žalmistom:

„Pán ťa stráži,
Pán je tvoja záštita po tvojej pravici.

Za dňa ťa slnko nezraní
ani mesiac za noci.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.

Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky.“

(Ž 121, 5-8)
br. Tomáš

Pôsobenie
Najsvätejšej Trojice

„Boh neustále pôsobí v prospech ľudí. Má
na srdci osud každého človeka a celého ľud-
stva. Na nikoho, nech je akokoľvek zlý, Boh
nezabúda. Myslíme si snáď, že Boh tvrdo tres-
tá tých, ktorí robia zlo? Nie, skôr sú to oni, čo
bojujú proti Bohu. Ježiš prelial svoju krv aj za
tieto vzbúrené deti a naďalej sa obetuje za
všetkých v oltárnej obeti. Pri každej svätej
omši, ktorá sa slávi na Zemi, Ježiš naďalej zo-
miera a vstáva z mŕtvych za všetky svoje deti
v celom vesmíre, lebo Boh je absolútna Láska.
Ako Otec, ktorý myslí na nás všetkých, musí
zabraňovať pôsobeniu zla, a mali by sme veľké
trápenie, keby to nerobil. Ale aj keď sa Boh
stavia proti zlu, stále rešpektuje našu slobodu
a jeho spravodlivosť je plná milosrdenstva.
Keby to tak nebolo, žili by sme v diktatúre
bezcitného Boha, ale nie je to tak.

Každému človeku, akokoľvek zlému, dáva
Boh vždy novú možnosť. Nikto z nás by nebol
tým, čím je, keby mu Boh vždy nedal ďalšiu
možnosť. Preto má každý človek nádej. Vždy
pre človeka existuje nádej na premenu, ak si
to praje.

Boh osvecuje každého človeka. Milosť
prechádza ako vánok okolo každého a priná-
ša mu Boží hlas, jeho svetlo osvecuje všet-
kých. Klamal by ten, kto by povedal, že Boh
neexistuje, alebo že sa nedá počuť. Duch Svä-
tý sa dáva stále počuť v našom vnútri, ak má-
me kúsok dobrej vôle. Jeho dielom je pripome-
núť nám, že sme Božie deti, a orientovať nás
k Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Žiaľ, nie sme
vždy ochotní prijať Ducha Svätého a naslú-
chať mu. Ak však vieme prijať lúč jeho svetla,
ktorý nás stále hladí, môžeme začať s proce-
som premeny celej našej bytosti pod podmien-

kou, že sme úprimní a máme v sebe pevné
predsavzatie zmeniť sa.

Ak je to tak, potrebujeme urobiť ďalší
nevyhnutný krok - obetovať sa Bohu a dovoliť
mu, aby v nás pôsobil. Ak obetujeme Bohu
svoj život a prajeme si prispôsobiť sa jeho
zákonom, Ježiš Kristus začne v nás svoje
dielo Vykupiteľa. Na prvom mieste nás očistí
od zla a odpustí nám, potom nás zverí svojej
Matke, Najsvätejšej Márii.

Toto odovzdanie Márii je životne dôležité.
Ako sa každý človek rodí v tele matky podľa
prirodzeného poriadku, tak sa každý človek
znovuzrodí v duchu Matky podľa poriadku
milosti. Pochopme dobre, že ak sa nezrodíme
znovu v lone tej, ktorá zrodila Boha-Človeka,
nedospejeme v plnosť a budeme slabí na na-
šej ceste. Hrozilo by nám, že nedosiahneme
svoj cieľ, ak by nás Ježiš nezveril Panne Márii.
Jednako treba aj naše osobné odovzdanie sa
Márii. Aj my máme vykonať svoj podiel
a s dôverou zanechať svoj život v jej rukách.
Matka vie, čo potrebujeme, jej Srdce bije
v súzvuku so Srdcom jej syna Ježiša. Naša
svätá Matka je celá čistá a ukazuje nám cestu
čistoty. Je mocná a chráni nás od zla. A pretože
je Matkou, prijíma nás, keď trpíme, a chápe
nás. Mierne nás napomína, keď robíme chyby,
ale nikdy nás nezraní, lebo je najnežnejšia zo
všetkých matiek.

Najsvätejšia Mária, majstrovské dielo Bo-
ha, nám bola darovaná Ježišom pod krížom
ako Matka, aby nás sprevádzala na ceste svä-
tosti a návratu k Bohu. Nenechá nás, kým
nás neprivedie do bezpečia Božej náruče. Ani
my ju nenechajme ak chceme, aby bolo naše
posvätenie ľahšie a rýchlejšie.

Ježišovo pôsobenie nás privádza k Otcovi.
Čo to znamená? Znamená to, že Ježiš nám
dáva poznať Otca, dáva nám ho milovať a zja-
vuje nám lásku, ktorú má Otec k nám. Keď
pochopíme a živo v sebe pocítime Otcovu lás-
ku, sme novými stvoreniami a už nám nič ne-
môže uškodiť, ani smrť. Sme totiž v Otcových
rukách, z ktorých nás nebude môcť nikto nik-
dy vytrhnúť, ako povedal sám Ježiš. (Jn 10,
29)

Vidíme teda, že Boh nebráni žiadnemu
človeku, aby sa priblížil k dobru, naopak, sna-
ží sa pritiahnuť k sebe všetkých. Tak musí-
me robiť aj my, ak sme Božie deti. Nesúďme,
neodsudzujme, modlime sa za všetkých, aj za
zlých a za tých, ktorí sa nám takí zdajú. Modli-
me sa za všetkých, ktorí nám oponujú a ktorí
nám strpčujú život. Neoľutujeme to. (Mt 5,
43-48) Boh na nás dá padať taký hojný dážď
požehnania, že mu budeme ďakovať po celú
večnosť. Premena sveta začína tam, kde sa
mení človek a chová sa ako Božie dieťa. Neza-
budnime na to.

Aj tí, ktorí sa dopustili nejakého zla, ktorí
si nedokážu odpustiť, alebo ľudia im neod-
pustili, priblížte sa k Bohu, ktorý vás miluje
a vždy vám odpúšťa. Začnite žiť pre neho
a on bude po vašom boku. Urobí z vás nové
stvorenia a urobí z vás svojich spolupracov-
níkov. Nakoniec pre tých, ktorí sú Lucifero-
vými otrokmi. Aj pre vás existuje východisko,
ale musíte sa vážne snažiť radikálne zmeniť
vašu myseľ, vašu existenciu a napraviť spá-
chané zlo. Boh vám pomôže, ale nemôže vás
nahradiť, preto sa rozhodnite pre Boha a ot-
vorí sa cesta aj pre vás.“°
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„Obráťte sa. Priblížilo sa
Božie kráľovstvo!“
(porov. Mk 1, 15)

Bod, na ktorý Panna Mária najviac nalieha,
je obrátenie. Hovorí: Obráťte sa! Obráťte
sa! Obráťte sa! Musím povedať, že táto
skutočnosť ma oslovuje, lebo Ježiš bol ten,
ktorý prvýkrát povedal, že prišiel na tento
svet, aby od nás žiadal predovšetkým a najmä
„obrátenie”.

V ušiach mi znie mocný Ježišov hlas, ktorý
v ten deň volal: Obráťte sa! Priblížilo sa
Božie kráľovstvo! V ten deň Ježiš započal

týka jedného z mocných bodov učiteľského
úradu pápežov, ktorí viackrát pripomínali, že
svedectvo svätých zanecháva viac ako iné
veci hojné ovocie a zúrodňuje dejiny Cirkvi.
Benedikt XVI. hovorieval, že „Blahoslavení
a svätí boli osobami, ktoré nehľadali zanovito
vlastné šťastie, ale chceli sa jednoducho
darovať, pretože boli zasiahnutí Kristovým
svetlom... Len od svätých, len od Boha
pochádza pravá revolúcia, zmena sveta.”

Život svätých je preto najväčšou
misionárskou silou, ktorou Cirkev disponuje.
Je to podľa hlavného kritéria misie, ktoré Ján
Pavol II. nanovo vyhlásil: „Je misionárskym
predovšetkým preto, že je ako Cirkev, ktorá
hlboko prežíva jednotu v láske, skôr ako sa
to povie alebo urobí.” Alebo môžeme použiť
výraz, ktorý nachádzame v posolstvách,
uvádzaním „do života každé slovo, ktoré vám
dávam.”

Je jasné, že sa tu nehovorí len o veľkých
postavách viery, ktoré boli svätorečené alebo
blahorečené a môžu sa ľahšie kontemplovať
celou Cirkvou, ktorá prosí o ich orodovanie
a nasleduje ich príklad. Posolstvá sa
zameriavajú na definovanie cesty svätosti
práve ako „vysokej miery bežného
kresťanského života,” ktorá žije bežnosť
a ktorá podľa svetských merítok môže zostať
malou, ale z tejto malosti, keď prebieha sväto,
sa rodia najväčšie pozitívne revolúcie dejín.

Svätosť teda predpokladá „rozhodnutie”
(25. 5. 2006), ktoré sa rodí z osvietenia Duchom
Svätým (25. 6. 2005) a vedie k „neodkladaniu”
(25. 10. 2003) a k „práci na osobnom obrátení.
Deti, len tak sa môžete stať svedkami pokoja
a Ježišovej lásky vo svete.” (25. 2. 2002) „Táto
premena, vlastná skúsenosti svätých,
vyžaduje,” napomínal Ján Pavol II. ,
„kresťanský život, ktorý sa rozpoznáva
predovšetkým v umení modlitby.”

Toto spojenie modlitba-svätosť je jedným
z ústredných prvkov medžugorského
posolstva a znovu privádza do samotného
centra skúsenosť svätých, čiže jednotu
s Kristom, blízkosť k jeho Srdcu a k Máriinmu
Srdcu, a to je možné jedine modlitbou. V mod-
litbe sa rozvíja ten dialóg s Kristom, ktorý
nás robí jeho dôvernými priateľmi:
„Zostanete vo mne a ja vo vás.” (Jn 15, 4)

Táto vzájomnosť je samotnou podstatou,
dušou kresťanského života.

Marco Vignati
Komunita Casa di Maria, Rím

Mimoriadne zjavenie
IVANOVI

Podbrdo, 16. mája 2014
Ivan o zja-

vení zo 16.
mája 2014 na
Podbrde pri
modrom kríži
o 22.00 hodine
povedal:

Panna Má-
ria k nám pri-
šla radostná
a šťastná ako
vždy. Pozdravila nás svojím materinským
pozdravom: „Pochválený buď Ježiš Kristus,
drahé deti!” Potom sa určitý čas modlila
s rozprestrenými rukami nad nami všetkými
a zvlášť sa modlila nad prítomnými chorými.

Potom povedala:
„Drahé deti, aj dnes vás mimoriadnym

spôsobom pozývam modliť sa na moje
úmysly, za moje plány, ktoré chcem
uskutočniť so svetom. Modlite sa, drahé
deti, a vytrvajte v modlitbe. Matka sa modlí
s vami a stále sa za vás všetkých prihovára
pred svojím synom. Ďakujem, drahé deti, aj
dnes, že ste prijali moje pozvanie.”

Panna Mária nás všetkých prítomných
potom požehnala svojím materinským
požehnaním a požehnala všetko, čo ľudia
priniesli na požehnanie. odporúčal som jej
všetkých prítomných, ich potreby, ich úmysly,
ich rodiny a zvlášť prítomných chorých.
Panna Mária sa potom ďalej chvíľu modlila
nad nami všetkými a v tejto modlitbe odišla
v znamení svetla a kríža s pozdravom:
„Choďte v pokoji, drahé deti moje.”

Posolstvo Mirjane
z 2. mája 2014

„Drahé deti, ja, vaša matka, som s vami
kvôli vašej spokojnosti,  kvôli vašim
potrebám a vášmu osobnému poznaniu.
Nebeský Otec vám dal slobodu, aby ste sa
sami rozhodli a poznali. Chcem vám pomôcť.
Chcem vám byť matkou, učiteľkou pravdy,
aby ste jednoduchosťou otvoreného srdca
pochopili nesmiernu čistotu a svetlo, ktoré
z nej vychádza a rozbíja tmu, svetlo, ktoré
prináša nádej. Deti moje, ja rozumiem vašim
bolestiam a utrpeniam. Kto by vám rozumel
lepšie ako matka? A vy, deti moje? Je malý
počet tých, ktorí mi rozumejú a nasledujú
ma. Veľký počet je tých, ktorí sú zblúdení,
tých, ktorí ešte nespoznali pravdu v mojom
synovi. Preto, apoštoli moji, modlite sa a ko-
najte. Prinášajte svetlo a nestrácajte nádej.
Som s vami. Osobitným spôsobom som s va-
šimi pastiermi. Materinským srdcom ich
milujem a chránim, lebo oni vás vedú do
raja, ktorý vám môj syn prisľúbil. Ďakujem
vám!“

Ženy a muži, praví, slobodní
a čistí srdcom

To je poslanie, ktoré Mária rozvíja v Me-
džugorí a vo svete. Dnes to pripomína jasnými
slovami a pozýva nás vziať to na vedomie.
Netreba ďalšie slová, ani komentáre a ani
výzvy. Každý nech sa pýta sám seba a vážne

evanjelium a hovoril nám, že Boh od nás žiada
„obrátenie”. A vyžadoval „obrátenie”, pretože
Boh musel kraľovať a pretože my sme mu mali
„umožniť kraľovanie” zmenou svojho života
a žiť nie pre uskutočňovanie svojej vlastnej
vôle, ale preto, aby sme konali Božiu vôľu.
Často krát keď k nám hovorí Panna Mária,
hovorí k nám so zlomeným srdcom a s nesmier-
nym dojatím. V podstate nám hovorí:
Dôverujte Bohu. Boh vám nevezme to, čo je
vaše, ale chce vám dať absolútne to, čo je
jeho a čo je omnoho, omnoho viac. Je to oveľa
„viac”, je to „väčšie”, je to krajšie, je to
bohatšie, je to podstatnejšie a je to
trvácnejšie.

Panna Mária nám hovorí, že nemáme
prežívať len pozemské, smrteľné a pomíjajúce
veci. Hovorí nám, že existujú večné
skutočnosti. Božie skutočnosti sú nádherné.
Panna Mária ich vidí a chce, aby boli našimi,
lebo Boh nám ich chce dať. Boh nám ich chce
dať. To je veľmi dôležitá skutočnosť pre nás,
pre každého jedného z nás. To je skutočnosť,
od ktorej závisí všetko naše večné dobro. To
je veľmi dôležitá skutočnosť na to, aby sme
poznali nekonečnú Božiu dobrotu a neko-
nečnú dobrotu „Božieho plánu“, plánu, ktorý
sa v konečnom dôsledku vtelí do nás. A my si
dovoľujeme s ním nepočítať? Dajme si pozor.
Panna Mária nás upozorňuje, že ona, Kráľovná
pokoja, nám ponúka dar, ktorý pre nás robí
Boh, no my s ním nepočítame.

Vybrané z P. Massimo Rastrelli:
 „Denník pútnika“

na výsledky, ktoré toto dielo v ňom prinieslo.
Nenapodobňujme Adama a Evu obviňovaním
sa jeden druhého pred Bohom. Koľko rokov
prešlo odvtedy. A ako sa náš Boh priblížil
k človeku! Sme si toho ale vedomí? A predsa,
Boh je viac než blízko, je v nás, ako po ňom
túžime. Z lásky k Bohu prestaňme si hovoriť
kresťania iba na základe našich formálnych
úkonov viery, aby sme neriskovali, že sa nám
to pripočíta k hriechu rúhania. Zmiluj sa nad
nami, Otče!

N. Q.

http://www.medzugorie.sk

