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MEDŽUGORSKÉ OZVENY

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

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby
ste boli aj vy ako hviezdy, ktoré svojou
žiarou dávajú druhým svetlo a krásu, aby
sa rado-vali. Deti moje, buďte aj vy žiarou,
krásou, radosťou a pokojom, a hlavne
modlitbou pre všetkých, ktorí sú ďaleko od
mojej lásky a lásky môjho Syna Ježiša. Deti
moje, vydá-vajte o svojej viere a modlitbe
svedectvo v radosti, v radosti viery, ktorá je
vo vašich srdciach. A modlite sa za pokoj,
ktorý je vzácnym darom od Boha. Ďakujem
vám, že ste prijali moje pozvanie.”

Byť žiarou, krásou, radosťou
a pokojom, a predovšetkým

modlitbou
Mária nás vyzýva, aby sme boli ako

hviezdy, ktoré žiaria nie pre seba, ale pre
radosť tých, ktorí ich pozorujú. Dokonca
hovorí: „Aby ste boli aj vy ako hviezdy, ktoré
svojou žiarou dávajú druhým svetlo a krásu,
aby sa radovali.“ Toto je ešte dôraznejšie, lebo
ovocie radosti tu predchádza a plodí sa
z väčšieho daru – zo svetla a krásy, čo je
hviezdam vlastné. Máme byť žiarou, krásou,
radosťou a pokojom, a predovšetkým
modlitbou pre všetkých, ktorí sú vzdialení od
Máriinej lásky a lásky jej syna Ježiša.
Najväčším darom nie je darovať to, čo máme,
ale to, čím sme. Boh sa nám dáva v Ježišovi
a v tomto dare sa stáva naším Otcom. Mária
je nám Matkou od chvíle, keď jej Ježiš dal dar
tohto materstva. (Jn 19, 25-27) My, Božie
a Máriine deti, sme vyzvaní, aby sme  žiarili,
boli žiarou tejto božskej skutočnosti. Sme
vyzvaní byť krásou, teda priezračnosťou
Božej lásky, byť radosťou a pokojom, teda
Božou útechou, a predovšetkým byť
modlitbou,  teda kanálom spojenia
a spoločenstva s Bohom. Stručne povedané,
Mária nás vyzýva, aby sme boli svätí. Je to
priveľa? Vôbec nie, je to len čistá, jednoduchá
Božia vôľa, ako nám to pripomína apoštol
Pavol: „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho
Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi
požehnal všetkým nebeským duchovným
požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred
stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred
jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on
nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej
vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi.“ (Ef 1, 3-5)

Potešení týmto pekným Máriiným
posolstvom a povzbudení slovami apoštola,
spolu s Máriou hovoríme „Nech sa mi stane
podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38) a s Ježišom
„Hľa, prichádzam plniť tvoju vôľu, Otče“. (por.
Hebr 10, 7-9; Mk 14, 36) Skúsme pretaviť tieto
slová do našej každodennosti.°

Ozveny Kráľovnej pokoja

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

„Drahé deti! Modlite sa v tomto milosti-
vom čase a proste o príhovor všetkých svä-
tých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo
deň pre vás príkladom a povzbudením na
ceste vášho obrátenia. Deti moje, uvedom-
te si, že váš život je krátky a pominuteľný.
Preto túžte po večnosti a pripravujte vaše
srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za kaž-
dého z vás sa prihováram pred mojím Sy-
nom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne
a môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.”

Modliť sa znamená žiť
Máriina výzva žiadať o príhovor všet-

kých svätých mi pripomína jedno septem-
brové popoludnie v roku 1965, keď ma pri
spovedi páter Pio napomenul: „Daj si pozor,
ak sa nebudeš modliť, zatratíš si dušu.“
Stretnutie s pátrom Piom mi zmenilo život
a toto svedectvo prinášam pri prvých

dvoch vetách tohto Máriinho posolstva. Aj
keď všetci vieme, čo je modlitba, Kompendium
ka-techizmu Katolíckej cirkvi o nej hovorí
(534): „Modlitba je povznesenie duše k Bohu
ale-bo prosba k Bohu o dobrá, ktoré sa
zhodujú s jeho vôľou. Modlitba je vždy darom
Boha, ktorý prichádza stretnúť sa
s človekom. Kres-ťanská modlitba je osobný
a živý vzťah Bo-žích detí k ich nekonečne
dobrému Otcovi, k jeho Synovi Ježišovi
Kristovi a k Duchu Svätému, ktorý prebýva
v ich srdciach.“ V ta-komto vzťahu je teda
modlitba spoločen-stvom medzi stvorením
a Stvoriteľom, kanálom milosti, ktorý
umožňuje prúdenie Života do života.

Modlitba je Božím darom, o ktorý sa treba
snažiť, túžiť po ňom, prijať ho, praktizovať,
chrániť a dobre využiť. Modlitba sa nedá zre-
dukovať na nejakú činnosť, lebo preniká kaž-
dú činnosť. Existujú krásne modlitby, prvá
medzi nimi je modlitba k Otcovi, ktorú nás nau-
čil Ježiš, a mnoho iných, modlitby svätých
a cirkevnej tradície. Ak sú to ale len tak opako-
vané slová a srdce je niekde inde, stávajú sa
neužitočnými formulkami, ktoré nie sú schop-
né nás spojiť s Bohom. Napokon tvrdenie
„modliť sa znamená žiť“ sa môže zmeniť na
„žiť znamená modliť sa“, ak všetko, čo robíme,
robíme na Božiu slávu a v mene Pána Ježiša.
(por. 1 Kor 10, 31; Kol 3, 16-17) „Deti moje,
uvedomte si,  že váš život je krátky
a pominuteľný. Preto túžte po večnosti
a pripravujte vaše srdcia v modlitbe,“ vyzýva
nás Mária a zdôrazňuje potrebu modlitby na
prípravu na večný život. A uisťuje nás
o svojom príhovore za každého z nás, zvlášť
za tých, ktorí sa zasvätili jej a jej synovi.

Zamyslenia Nuccio Quattrocchi

Posolstvo z 2. októbra 2014
„Drahé deti! Materinskou láskou vás

prosím, milujte jedni druhých. Nech je vo
vašich srdciach, tak ako to chcel môj Syn od
samého začiatku – na prvom mieste láska
k nebeskému Otcovi a k svojmu blížnemu
nad všetko pozemské. Moje drahé deti, či
nerozoznávate znamenia čias? Či
nerozoznávate, že všetko okolo vás, všetko,
čo sa deje je preto, že niet lásky? Pochopte,
že spása je v pravých hodnotách. Prijmite
moc nebeského Otca, milujte ho a uctievajte.
Kráčajte po stopách môjho Syna. Vy, deti
moje, apoštoli moji drahí, vy sa vždy znova
zhromažďujete okolo mňa, pretože ste
smädní. Ste smädní po pokoji, láske a šťastí.
Napite sa z mojich rúk. Moje ruky vám
ponúkajú môjho Syna, ktorý je prameňom
čistej vody. On oživí vašu vieru a očistí vaše
srdcia, pretože môj Syn miluje čisté srdcia
a čisté srdcia milujú môjho Syna. Len čisté
srdcia sú pokorné a majú pevnú vieru. Také
srdcia od vás žiadam, deti moje. Môj Syn mi
povedal, že som Matkou celého sveta. Vás,
ktorí ma takú prijímate, prosím, aby ste mi
svojím životom, modlitbou a obetou pomohli,
aby ma všetky moje deti prijali ako matku,
aby som ich mohla viesť k prameňu čistej
vody. Ďakujem vám.

Moje drahé deti, keď vám vaši pastieri
svojimi požehnanými rukami dávajú telo
môjho Syna, vždy v srdci poďakujte môjmu
Synovi za obetu a za pastierov, ktorých vám
vždy znova dáva.“°

1. november - sviatok všetkých svätých
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PÁPEŽ FRANTIŠEK OBDOBIE
OČAKÁVANIA
A VIANOCE

Z exhortácie Pavla
VI. „Marialis cultus“
                        (I. A 4-5)

„...Veriaci, ktorí u-
platňujú ducha posvät-
nej adventnej liturgie
vo svojom živote, rozjí-
majúc o nevýslovnej
láske, akou panenská
Matka očakávala Syna,
sú pobádaní vziať si ju
za vzor a pripravovať

sa ísť v ústrety prichádzajúcemu Spasiteľovi
„bedliaci v modlitbe a jasajúci v jeho chvále“.

Vianočný čas je akoby stálou
pripomienkou Božieho, panenského
a spasiteľného materstva tej,  ktorej
„neporušené panenstvo darovalo tomuto
svetu Spasiteľa“. Pri slávení Narodenia Pána
Cirkev totiž sa klania Spasiteľovi a zároveň si
uctieva jeho slávnu Matku. Na Zjavenie Pána
slávi všeobecné povolanie na spásu a v tom
istom čase kontempluje Pannu Máriu ako
opravdivú Stolicu Múdrosti a skutočnú
Matku Kráľa, čo predkladá Mudrcom na
poklonu Vykupiteľa všetkých národov. A na
sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
s hlbokou úctou pozoruje svätý život Ježiša,
Božieho Syna a Syna človeka, jeho Matky
Márie a spravodlivého muža Jozefa
v nazaretskom dome. (porov. Mt 1, 19)

... pozornosť všetkých sa má sústrediť na
znova zavedenú slávnosť svätej Bohorodičky
Márie. Táto slávnosť je podľa dávnych
údajov liturgie mesta Ríma určená na prvého
januára, aby sa tak slávila účasť Márie na
tomto tajomstve spásy a aby sa ňou velebila
jedinečná dôstojnosť, ktorá z tohto vyplýva
„svätej Matke... prostredníctvom ktorej sme
dostali Pôvodcu života“; táto slávnosť
poskytuje okrem toho výbornú príležitosť
znova sa pokloniť novonarodenému Kniežaťu
pokoja, ako sa patrí, aby opätovne zaznievala
radostná blahozvesť (porov. Lk 2, 14) a vrúcne
sme prosili od Boha, na orodovanie Kráľovnej
pokoja, zvrchovaný dar mieru. Z toho dôvodu
sme na deň oktávy Narodenia Pána, ktorý
šťastne pripadá na žičlivý deň roka, ustanovili
slávnosť celosvetového dňa mieru.
Celosvetový deň mieru sa stretá s čoraz
väčším porozumením a už prináša v srdciach
mnohých ľudí ovocie pokoja.“°

Cirkev – nevesta, ktorá čaká
svojho ženícha

Katechéza pápeža Františka k úryvku
Svätého písma z knihy Zjavenia svätého Jána
(Zjv 21, 1-3) bola pokračovaním cyklu katechéz
o Cirkvi, „o našej svätej hierarchickej matke
Cirkvi, o Božom ľude na ceste.“ Pápež v nej
odpovedal na otázku, čo bude s Božím ľudom
na konci: „Čo máme očakávať? Apoštol Pavol
povzbudzoval kresťanov v solúnskom
spoločenstve, ktorí si kládli tie isté otázky,
a po jeho vysvetlení opakovali slová, ktoré
patria medzi najkrajšie v Novom zákone: «A
tak budeme navždy s Pánom!» (1Sol 4, 17) Sú
to jednoduché slová, no majú obrovskú
intenzitu nádeje.“

Pápež František hovoril o „Cirkvi –
neveste, ktorá čaká na svojho ženícha“: „Je
príznačné ako Ján v knihe Zjavenia,
vychádzajúc z intuície prorokov, opisuje túto
konečnú, definitívnu dimenziu výrazmi «nový
Jeruzalem, sväté mesto, ktoré zostupuje
z neba od Boha, vystrojené ako nevesta,
ozdobená pre svojho ženícha.» (porov. Zj 21,
2) Nuž hľa, toto nás čaká. Všimnime si teda,
čím je Cirkev: je Božím ľudom, ktorý nasleduje
Pána Ježiša a deň čo deň sa pripravuje na
stretnutie s ním ako nevesta so svojím
ženíchom. Nie je to iba akýsi spôsob
vyjadrenia, bude ozajstná a pravá svadba.
Kristus tým, že sa stal človekom ako my,
spojac nás všetkých do jednoty so sebou
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním, sa naozaj
s nami oženil a urobil si z nás ako ľudu svoju
nevestu. A to nie je nič iné, ako plnenie plánu
spoločenstva a lásky, ktorý utkal Boh
v priebehu celých dejín, dejín Božieho ľudu
i vlastných dejín každého z nás. A Pán
privádza toto všetko k uskutočneniu.

Je tu ešte ďalší prvok, ktorý nás potešuje
a otvára nám srdce. Ján nám hovorí, že
v Cirkvi, Kristovej neveste, sa ukazuje «nový
Jeruzalem». To znamená, že Cirkev, okrem
toho, že je nevesta, je povolaná, aby sa stala
mestom, prvotriednym symbolom
spolunažívania a ľudských vzťahov. Nuž, aké
je pekné môcť už teraz kontemplovať všetky
národy a kmene spoločne zhromaždené
v tomto meste, ako v stane. Bude to «Boží
stánok.» (porov. Zj 21, 3) V tomto
slávnostnom zhromaždení už viac nebude
osamotenosť,  panovačnosť a rozdiely
akéhokoľvek druhu – spoločenskej, etnickej
či náboženskej povahy – ale všetci budeme
jedno v Kristovi.“

Na obraze nového Jeruzalema pápež
vysvetlil hlboký dôvod kresťanskej nádeje,
ktorá, ako zdôraznil, nie je len želaním či
optimizmom, ale očakávaním: „Pred pohľadom
na tento neslýchaný a podivuhodný výjav,
naše srdce nemôže necítiť, že je mocným
spôsobom utvrdzované v nádeji. Všimnite si,
že kresťanská nádej nie je jednoduchou
túžbou, želaním, nie je optimizmom. Pre
kresťana je nádej očakávaním, vrúcnym
očakávaním, nadšeným z konečného
a definitívneho naplnenia tajomstva,
tajomstva Božej lásky, v ktorej sme sa
znovuzrodili a už v nej žijeme. Je tiež

očakávaním niekoho, kto má prísť – Krista,
Pána, ktorý je nám čoraz bližšie, deň čo deň,
a ktorý príde, aby nás konečne uviedol do
plnosti svojho spoločenstva a svojho
pokoja.“ Preto: „Úlohou Cirkvi teda je
udržiavať zažatú a dobre viditeľnú lampu
nádeje, aby mohla i naďalej žiariť ako
bezpečné znamenie spásy a svietiť celému
ľudstvu na cestu, ktorá ho privedie ku
stretnutiu s milosrdnou tvárou Boha.“

Očakávame teda Ježišov návrat: „Nevesta
Cirkev očakáva svojho ženícha. Musíme sa
však opýtať seba samých veľmi úprimne:
Sme skutočne žiariví a dôveryhodní
svedkovia tohto očakávania, tejto nádeje?
Žijú naše spoločenstvá v znamení
prítomnosti Pána Ježiša a vo vrúcnom
očakávaní jeho príchodu, alebo sa javia ako
unavené, strnulé, pod ťarchou námahy
a rezignácie? Hrozí aj nám, že sa nám minie
olej viery a olej radosti? Buďme ostražití!“

Na záver pápež František vyzval
k modlitbe: „Prosme Pannu Máriu, matku
nádeje a Kráľovnú neba, aby nás vždy
udržiavala v postoji načúvania a očakávania,
aby sme mohli byť už teraz preniknutí
Kristovou láskou a aby sme jedného dňa mali
účasť na radosti bez konca, v plnom
spoločenstve s Bohom. Nezabúdajte na to,
nikdy na to nezabudnite, že «takto navždy
budeme s Pánom!»“

generálna audiencia 15. októbra 2014

Pokoj v centre adventných
kázní pre pápeža

Ústrednou témou adventných kázní pátra
Raniera Cantalamessu, OFM Cap., pre pápeža
Františka a Rímsku kúriu je «pokoj». Páter
Cantalamessa počas troch piatkov v období
pred Vianocami ponúka zamyslenia nad
pokojom ako Božím darom v Ježišovi Kristovi,
ako úlohou, pre ktorú sa máme namáhať,
a ako ovocím Ducha. Pápežský kazateľ
nazval túto sériu adventných kázní „Pokoj
na zemi ľuďom, ktorých Boh miluje“. „Je to
oznam pre pastierov vo vianočnej noci,“
povedal páter Cantalamessa. „Pokoj je
predovšetkým niečo, čo zostupuje z neba, je
darom od Boha, je vláknom, ktoré zhora drží
celú osnovu ľudského pokoja, bez ktorej je
ľudský pokoj stále krehký. Zaiste, tento dar
od Boha sa však tiež stáva povinnosťou
a úlohou.“

(VR)



NOVÝ ĽUD OSLAVUJE ŽIVOT

Najsvätejšia Mária víťazí
v tých, ktorí sa obetujú Bohu

Našou úlohou je zvestovať svetu život
Najsvätejšej Trojice, život Otca, Syna a Ducha
Svätého. Tento život pulzoval v Máriinom
srdci a v srdci jej ženícha Jozefa a prebýval
v nazaretskom dome. Aby naše zvestovanie
bolo účinné a pravdivé, musíme ho najprv sa-
mi prijať s čistým a nepoškvrneným srdcom

tak, ako ho prijala Mária. Zvestovanie trojičné-
ho života nemôže zostúpiť do špinavého srd-
ca, do duše plnej vlastných záujmov. Musíme
zo seba stále viac zvliekať každý záujem, ktorý
nie je na Božiu slávu, inak sa v nás zvestova-
nie nemôže zakoreniť. Ostane abstraktné
a ako také nás môže zaujať, ale nepremení nás.

Zvestovanie trojičného života nás musí zo
dňa na deň premieňať. Ak sme prijali zvesto-
vanie tak ako Mária, nemôžeme ostať rovnakí.
Pri Zvestovaní Mária nielen počala, ale zmenil
sa v nej celý život. Po archanjelovom zvesto-
vaní sa v Márii rozvinul celý jej osobný život
s Ježišom a cez neho s Otcom v Duchu Svä-
tom. Po zvestovaní v Máriinom živote nasle-
dovali ďalšie udalosti – obetovanie Ježiša
v chráme, Ježišova smrť a vzkriesenie, a všet-
ky súviseli s počiatočným okamihom zvesto-
vania. Vtedy Mária vďaka, svojej nepoškvrne-
nosti už vedela, že plod jej lona jej nepatrí.
Ešte jasnejšie to bolo vo chvíli obetovania
Ježiša v chráme. Tam odovzdala Ježiša Otcovi
tým, že sa zriekla akéhokoľvek práva na neho.

Ak sme nepoškvrnení, nemôžeme si robiť

na Ježiša nijaký nárok. Nemôžeme ho vlastniť,
lebo ak ho skutočne milujeme, vieme, že on je
ten, kto vlastní nás. Boha môžeme vlastniť
iba cez lásku, nikdy nie zo zištnosti alebo kvôli
ctižiadostivosti, pretože Boh sa nedá chytiť
do pasce takýchto postojov. Nesnažme sa pre-
to vlastniť ani manipulovať Boží život. Nepatrí
nám, s výnimkou, že ho milujeme, ctíme si ho
a že ho prijímame. Slová archanjela Gabriela
zneli jasne, Ježiš bol Synom Najvyššieho, ne-
bol Máriin. To platí aj pre nás. Ježiš nami pre-
chádza, miluje nás a mení nás, ale nemôžeme
ho chytiť do svojich sietí.

Preto mohla Mária slobodne stáť pod krí-
žom. Vedela totiž, že jej Ježiš nepatrí a musí sa
po dokončení svojho diela vrátiť k Otcovi.
Tak to musí byť aj u každého z nás. Ježiš
v nás musí uskutočniť svoje dielo a nie to, čo
si prajeme my. V tom máme byť slobodní a dať
sa Ježišom viesť aj pod kríž, aby sa splnila
jeho vôľa. Ježiš v nás dokonale splní Otcovo
dielo a splní ho v moci Duch Svätého, tak, ako
to bolo pri Márii.

Tak uvidíme vzkriesenie a budeme môcť
prejsť cez úzke dvere vedúce k životu, ktoré
len málokto nachádza, lebo je málo tých, ktorí
sa dajú Ježišom viesť pod kríž. Mnohí dostáva-
jú zvestovanie, ale akonáhle ho dostanú, hneď
sa snažia zmocniť sa milosti pre vlastné záuj-
my. Ježiš v nich potom nemôže pôsobiť, alebo
v nich pôsobí len v obmedzenej miere. Tieto
osoby by chceli ohraničiť pôsobenie Ducha
Svätého na svoju úroveň. To je v dnešnej dobe
dráma mnohých kresťanov. Zvesť o spasení,
s ktorou sa Ježiš neustále obracia na každého
človeka, ktorú neúnavne prináša Duch Svätý
a ktorú si praje Otec, je znehodnocovaná a za-
pletávaná do siete ľudského života, často ur-
čovaného nadmierou rozličných záujmov.

Nech sa to nestane aj tým, ktorí sa chcú o-
betovať Bohu. Tí musia prejsť etapami zvesto-

vania, obetovania v chráme, kríža a vzkriese-
nia. Musia nimi prejsť spoločne s Máriou tak,
ako to bolo
v jej prípa-
de, v nepo-
škvrnenosti
a v úplnej o-
beti Bohu,
a to bez
vl a st n ých
z á u j m o v,
bez intr íg
a bez pavu-
čín. Máme
byť slobod-
ní, oslobo-
dení od kaž-
dej ľudskej
pasce. Ak
takí bude-
me, Boh nás
d ok on a l e
použije a zborí všetky prekážky v nás a okolo
nás.

Nerobme si starosti z toho, čo sa bude diať
v Cirkvi a vo svete. Uvidíme veľké veci a uvi-
díme aj strašné veci, lebo táto doba je strašná.
Je to doba vrcholiaceho boja medzi svetlom
a tmou. Kto sa však obetuje Bohu a zverí sa
do jeho rúk, nemá sa čoho báť. Treba znovu
zopakovať, že Mária nás chráni všetkými
spôsobmi a rozprestiera okolo nás svoj
plášť.

Mária chce zvíťaziť v každom z nás, ale mô-
že víťaziť len u tých, ktorí sa úplne obetujú
Bohu. Môže zvíťaziť len pod krížom, lebo
neuvidíme vzkriesenie, kým neuvidíme kríž.
To platí pre každého z nás, rovnako ako pre
Máriu. Nebojme sa pozrieť na Kristov kríž,
lebo to je prechod, ktorý nás privedie k životu.
Nech na nás zostúpi Máriino požehnanie a ot-
vorí nám cestu, aby sme mohli niesť zvesto-
vanie života, ktorý Mária sama prijala, a aby
nám ho mohla odovzdať.             Katarína

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela
Gabriela do galilejského mesta, ktoré
sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej
mužovi z rodu Dávidovho, menom Joze-
fovi. A meno panny bolo Mária. Anjel
prišiel k nej a povedal: „Zdravas, mi-
losti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad
jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo
znamená takýto pozdrav. Anjel jej pove-
dal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť
u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš
mu meno Ježiš. On bude veľký a bude
sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh
mu dá trón jeho otca Dávida, naveky
bude kraľovať nad Jakubovým rodom
a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Má-
ria povedala anjelovi: „Ako sa to stane,
veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpo-
vedal: „Duch Svätý zostúpi na teba
a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto
aj dieťa bude sa volať svätým, bude to
Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, po-
čala syna v starobe. Už je v šiestom me-
siaci. A hovorili o nej, že je neplodná!
Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária
povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech
sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel
potom od nej odišiel.        (Lk 1, 26-38)

Mária bola Nepoškvrnená od svojho poča-
tia. Človek sa od chvíle, keď ho Boh stvoril,
musí konfrontovať s Luciferom a rozhodnúť
sa medzi Bohom a ním, medzi Najvyšším dob-
rom a zlom. V Máriinom prípade to tak nebolo.
Vo chvíli jej stvorenia sa jej Boh pýtal, či chce
prijať poslanie Matky Spasiteľa. Privilégium
byť Božou Matkou nieslo so sebou rozličné
aspekty – úplná účasť na Ježišovom kňaz-
stve, spoluúčasť na jeho vykupiteľskej obeti,
ochota byť aj Matkou ľudstva a sprevádzať
Boží ľud na jeho ceste k novému stvoreniu.
Mária neváhala odpovedať áno. Bola úplne
obrátená k Bohu, pohltená jeho svetlom a za-
halená jeho svätosťou. Od tej chvíle bola ne-
rozdeliteľne zviazaná s Ježišom, druhou oso-
bou Najsvätejšej Trojice, navždy zjednotená
s jeho životom a s jeho údelom bolesti a slá-
vy. Mária prijala Ježiša omnoho skôr vo svo-
jom duchu než vo svojom lone. Jej áno vo
chvíli jej počatia predchádzalo jej kladnú od-
poveď archanjelovi Gabrielovi. Vo chvíli
zvestovania sa v nej znovu roznietila
spomienka na jej prvé áno.°
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ROK SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE

ŠIESTA BOLESŤ
Snímanie Ježiša z kríža

Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek
z Arimatey menom Jozef, ktorý bol tiež
Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi
a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal,
aby mu ho dali.

(Mt 27, 57-59)

Keď Ježiša skladali z kríža, Mária bola prvá,
ktorá sa vinula k jeho mŕtvemu telu, objímala
ho a zobrala do náručia. Ježiš ležal mŕtvy
v lone, z ktorého sa narodil. Mohli by sme
povedať, že Mária objímala Ježišovo telo ešte
s väčšou láskou ako keď bol dieťaťom
v betlehemskej maštali. Všetka bolesť, ktorú
s Ježišom prežívala pri jeho umučení, ešte
znásobovala jej lásku k nemu. Láska ju nútila,
aby objímala synovo zmučené telo.

Bolestná Matka sa skláňa nad Ježišovým
mŕtvym telom pokrytým hlbokými ranami
a prebodnutým Srdcom. Z jeho
prebodnutého boku vyšla krv a voda. Je
známe, že ľuďom, ktorí sa dlho trápia
v prudkých smrteľných bolestiach, sa
v osrdcovníku tvorí sérum, naoko podobné
vode. Krv potvrdzuje skutočnosť obety
Baránka, obetovaného za život sveta, a voda
je symbolom Ducha, jej duchovnej plodnosti.
Mnohí duchovní otcovia neskôr videli vo
vode symbol krstu a v krvi symbol toho, kto

je v Eucharistii. Ako bolo dané svätej sestre
Faustíne, šíriteľke tajomstva Božieho
milosrdenstva, biely lúč, vychádzajúci
z Ježišovho Srdca, predstavuje vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, a červený lúč krv, ktorá
je životom duší.

Mária s mŕtvym Ježišom v náručí prežívala
najväčšiu stratu svojho života. Bola to bolesť

zo smrti milovaného človeka. Je veľa foriem
smrti, z ktorých sa skladá náš život, kým
nepríde smrť definitívna. Musíme odumierať
veciam, vzťahom, závislostiam,
naviazanostiam a sebe samým, svojmu
vlastnému egu. To preto, aby sa v nás mohol
lepšie a v plnšej miere rozvinúť život. Mária
nestratila vieru ani v tejto chvíli. Prosme ju,
aby sme ani vtedy, keď sa bude zdať, že je
v našom živote všetko nepriaznivo naklonené
a nebude nijakej nádeje, nestratili vieru. Ježiš
chce cez našu vieru konať zázraky, chce cez
ňu prekonať moc satana.

Bolestná Matka pod krížom s mŕtvym telom
Syna a nášho Pána v náručí najviac vošla do
povedomia nášho národa a stala sa našou
patrónkou. Sedembolestná Matka, nedaj nám
zahynúť v záplavách hriechu,
prenasledovania a utrpenia. Daj, aby sme si
navzájom želali pozemské dobrá, navzájom
si pomáhali a vyprosovali si milosti pre
spásu.

SIEDMA BOLESŤ
Pochovanie Ježiša

Učeníci Jozef z Arimatey a Nikodém vzali
Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna
s voňavými olejmi... V tých miestach, kde bol
ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový
hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda
uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný
deň a hrob bol blízko.

(Jn 19, 40-42)

Bolestná Matka pochováva telo toho,
ktorého počala z Ducha Svätého, telo svojho
syna a Syna večného Otca. Aj teraz, keď
odprevádza Ježiša do hrobu, má pomocou
Ducha silu, ktorá jej pomáha byť poslušná
Božej vôli, má odvahu, ktorá ju posilňuje.
A tak, ako vedela, že jej syn má zomrieť, pevne

dúfala, že čoskoro vstane z mŕtvych.
Mária sa lúči s Ježišom, keď ho ukladajú

do zeme. Obetuje ho Otcovi, tak ako ho
kedysi maličkého obetovala v chráme.
Vtedy sa jej zabodol do jej prečistého
srdca prvý meč bolesti. Teraz sa jej
zabodáva posledný meč bolesti. Ona,
ktorá bola poverená starať sa o tohto
Božieho Syna, ho odovzdáva Otcovi.
Ako veľmi ju bolí, že ho odovzdáva
v takomto stave. Pri Simeonovom
proroctve ani sama netušila obsah
a hĺbku slov, ktoré Simeon vyriekol ako
prorok z Ducha Svätého.

Mária sa na nikoho nehnevá. Prosí za
tých, chorých na duši, ktorí majú duše
poškvrnené hriechom, aby vpustili Boha
do svojej duše, aby ich obmyl svojou
krvou a tak vyčistil a vybielil. Čistá ľudská
duša je nepredstaviteľne krásna. Sám Boh ju

vyzdobuje svojimi milosťami, aby sa mu tak
čo najviac podobala a žiarila v Božom
kráľovstve. Boh nám chce dať účasť na
svojom živote, preto poslal na svet svojho
Syna. Pre človeka je nepredstaviteľné, čo nám
ponúka.

Je ťažké vidieť niekedy v ťažkostiach
Božiu vôľu. Človek by sa chcel vyhnúť
bolesti, vrátane smrti. Mária aj pri bolestiach
a zapečatenom hrobe mala neohroziteľnú
nádej a že to všetko má zmysel a veľkú
hodnotu. A čím je väčšia láska, tým je väčšia
aj bolesť. Máriina láska bola zo všetkých ľudí
najväčšia, a tým aj jej bolesť bola najväčšia.

Bolestná Matka, tvoj Syn nás svojím
umučením, svojou smrťou a svojím
zmŕtvychvstaním vykúpil z hriechu. Ty si
spolu s ním trpela a spolupracovala na diele
spásy celkom mimoriadnym spôsobom,
zachránila nás Kristova láska, od ktorej
väčšiu nemal nik, a na našej záchrane si
spolupracovala aj ty svojou láskou. Buď nám
teda ochrankyňou a prostredníčkou milostí.
podľa modlitebníka SEDEMBOLESTNÁ

Detail oltára Sedembolestnej Panny Márie
v Dóme svätého Martina v Bratislave

Príhovor Panny Márie
V jednej z najťažších situácií v histórii

Bratislavy odznela modlitba o príhovor
k Sedembolestnej Panne Márii.  Pred
sedemdesiatimi rokmi v piatok 23. marca 1945
v Dóme svätého Martina vyprosoval vtedy
pred sochou Sedembolestnej jej príhovor sám
mešťanosta Štefan Ravasz. Kľačiac pred
mariánskym oltárom pohnutým hlasom prosil
o záchranu mesta pred hrôzami vojny, kajúcne
priznával viny privolávajúce Boží trest
a odriekal modlitbu zasvätenia. Sľúbil úctu
obyvateľov k Sedembolestnej. Bratislava bola
oslobodená4. apríla 1945.

Podľa informačníka QUO, sept. 2014



V ÚSTRETY NOVÉMU STVORENIU

V dejinách Cirkvi vynikajú dva momenty
– svätosť jednotlivcov a oslabenie
spoločenstva. Zvlášť je pritom zdôraznené
pochybenie Cirkvi vzhľadom na nesplnené
poslanie v nízkom vesmíre. To vytvorilo
prázdno, Cirkev sa oslabila a zároveň
Lucifer prevzal iniciatívu a vyzdvihol tých,
ktorí sa mu zasvätili, ktorí sú mu verní.

Čo vstúpilo do ľudstva na Zemi a akým
spôsobom pôsobí?

Mocní Zeme
a Nový svetový poriadok
Na Zemi bola moc vždy vykonávaná

tyranským spôsobom. Kmeň, trieda, dynastia
alebo strana vynikali nad druhými a všetkým
rozkazovali. Na Zemi platí stále rovnaký
princíp – najsilnejší vládne a ostatní
počúvajú. Nezáleží na spôsobe, akým je moc
pridelená. Aj v demokratických
systémoch vládne ten, kto dostal
najväčší počet hlasov a bol
zvolený. Aj v demokraciách
vládcovia nakoniec vytvárajú
mocenské skupiny, ktoré sa často
usilujú o dosiahnutie veľmi
vzdialených cieľov a záujmov od
záujmov národov. Vždy to tak bolo.
Naši prarodičia prevolávali na
slávu reptiliánom*. Naši predkovia
podliezali niekedy tomu, inokedy
inému tyranovi, ktorý bol práve pri
moci a považovali ho za spasiteľa.
Takto je Zem svedkom zvrátených
a krvavých režimov. V našich
dejinách sa stalo, že jeden človek alebo hŕstka
ľudí držala v hrsti celé národy. Aj to je ovocie
prvotného hriechu a hanebnej zmluvy, ktorú
uzavreli naši prarodičia s Luciferom.

Ľudia na Zemi po prvotnom hriechu
stratili schopnosť rozlišovať medzi dobrom
a zlom. Preto prišiel Ježiš Kristus, Spasiteľ.
Jeho prostredníctvom získalo hriešne ľudstvo
znovu schopnosť a slobodu výberu
a rozhodovania, ktoré je oslobodené od jarma
diabla. Kto prijíma Ježiša Krista, ten ho miluje
a daruje sa mu. Prerušuje všetky zväzky
s hriechom a so zlom. Ježiš mu dáva silu, aby
sa vymanil z vplyvu zlého. Vo Svätom písme
je napísané: „Kto pácha hriech, je z diabla,
pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn
sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.
Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo
v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť,
pretože sa narodil z Boha.“ (1Jn 3, 8-9)

Prečo je teda ľudstvo na Zemi
ešte stále pod vplyvom zla, prečo
mu vládnu skazení ľudia,
ktorým našepkáva Luciferov
duch? Pretože väčšia časť
ľudstva nič nepochopila z Ježiša
Krista. Neprijíma ho, vôbec ho
nemiluje a ešte menej sa mu
odovzdáva. Ešte raz treba
povedať, že Boh nás bez našej
spolupráce nezachráni. Stvoril
nás inteligentných a slobod-

ných, ale naši prarodičia sa zriekli svojej
slobody a podriadili sa zlu. Boh nás
vyslobodil skrz Ježiša Krista a vrátil vám
stratenú slobodu a dôstojnosť. Znovu sme
sa však zriekli svojej slobody. Zriekli sme sa
Ježiša Krista a vrátili sme sa do starých
reťazí.

A mocní Zeme dávajú prednosť Luciferovi
pred Ježišom Kristom. Sú oslepení jeho
falošnými sľubmi, šliapu po všetkom a po
všetkých. Sú opití vôňou peňazí a moci. Ich
ústa sú plné lží a ich ruky prelievajú krv.
Lucifer sa im smeje a vládne nad nimi. Mocní
Zeme si márne nahovárajú, že sú pánmi sveta.
Sú otrokmi a ak sa neobrátia, ako otroci zomrú.

Keď vezmeme do úvahy, čo sa doposiaľ
udialo na Zemi a čo je zapísané v našich
knihách, všimneme si, že jediným spoločným
menovateľom dejín je krv. Dejiny planéty Zem
sú napísané krvou vojen, vrážd, bratských
bojov, mučení a násilia každého druhu. Zem

má chuť krvi. Je to známe
v celom vesmíre a veľa
ľudstiev má strach sa
k nám priblížiť. To je plod
zlého používania našej
slobody a tvrdosti tých,
ktorí nám vládli.
Vládcovia tohto sveta za
sebou zanechali dlhú
stopu krvi. Zdá sa, že
skúsenosť tisícročí nás
ničomu nenaučila
a naďalej opakujeme tie
isté chyby. Menia sa
epochy a ľudia, ale moc
na Zemi je vykonávaná

stále rovnakým spôsobom a podľa toho
istého princípu. Silnejší gniavi slabšieho
a bohatší utláča chudobnejšieho.

Ľudstvo na Zemi svojou prácou slúži
niekoľko málo ľuďom, ktorých tvár často
nepozná, lebo pôsobia v skrytosti, ako deti
hodné Lucifera, kniežaťa temnoty. Praví
mocní na Zemi sa včera ako dnes obratne
skrývajú. Vytvárajú rozličné systémy,
politické, ekonomické, sociálne a dokonca
náboženské, ktoré sú dotakej miery
komplexné, že sa pre väčšinu z nás zdá
nemožné dopátrať sa tých, ktorí držia nitky
celej hry. V poslednej dobe našich dejín sa
presadilo stále viac rozličných tajných
združení, ktoré slúžia Luciferovi a Lucifer
ich používa. Jeden príklad za všetky –
slobodomurári, o ktorých sa na Zemi veľa
hovorí. Združení je však omnoho viac a nie
všetky majú rovnakú dôležitosť. Existujú
veľmi vplyvné tajné združenia, ku ktorým sa

hlásia praví
mocní Zeme,
ktoré tiež pôsobia
v skrytosti. Sila
týchto združení,
ktoré sú pravými
s a t a n s k ý m i
sektami, spočíva
p redovšet kým
v okultnej moci,
ktorú Lucifer
udeľuje svojim

stúpencom, ktorí sa mu zasväcujú.
Všetky systémy, ktoré pôsobia na Zemi,

priamo alebo nepriamo, sa usilujú
o dosiahnutie cieľov najsilnejších tajných
združení. Ľudia si myslia, že im vládnu
politici, ktorí im ukazujú svoju tvár.
V skutočnosti im vládnu iní, ktorí sa nikdy
neukážu. Tí sú obávanými ľuďmi, ktorí
žíznia po moci a sú schopní všetkého.
Neustále obnovujú svoju zmluvu s diablom
a na oplátku neohrozene vládnu našej
planéte. Zmocnili sa všetkých bohatstiev
planéty Zem, vytrhli ho zvyšku ľudstva.

Dnes sa veľa na Zemi hovorí o Novom
svetovom poriadku. Nejedná sa o nejaký
nedávny vynález, ale pochádza z veľmi
vzdialenej minulosti, z doby zmluvy medzi
Luciferom a reptiliánmi. Nejedná sa o nič iné,
než o Luciferov plán úplne si podmaniť Zem
prostredníctvom poriadku, ktorý on určí
a v ktorom budú vládnuť jeho stúpenci. Až
sa upevní Luciferova absolútna moc na Zemi,
myslí si, že ju rozšíri na zvyšok nízkeho
vesmíru a potom všade, kým neprevráti Boží
trón. Nič nového. V každej epoche sa Lucifer
snažil uskutočniť na Zemi svoj svetový

poriadok.
Jednako arogancia Lucifera a jeho

stúpencov sa v dnešnej dobe na Zemi stretáva
s menšími prekážkami než v minulosti,
pretože ľudské svedomia sú viac uspané než
kedykoľvek predtým a viera v pravého Boha
je stále viac okrajová. Vládne ľahostajnosť
a ateizmus, čo živí egoizmus a ten na našej
planéte nemá medze. K tomu sa pridáva smäd
po moci našich vládcov, ktorá po storočia
rastie s postupom skazenosti. Nie všetci naši
vládcovia boli skorumpovaní. Medzi hlavami
a kráľmi na Zemi boli aj svätí, lebo Boh vždy
vzbudzoval veľké duše v každej oblasti našej
existencie. Aj dnes existujú, žiaľ, sú stále viac

V Pánových očiach je naozaj
najvzácnejšie, keď sa jedno z jeho
detí slobodne rozhodne pre neho.
On nehľadá otrokov. Nehľadá ľudí,
ktorí sú k niečomu donútení. Hľadá
ľudí, ktorí sú ochotní slobodne sa
rozhodnúť opätovať jeho lásku
k nim svojou láskou k nemu.

Ralph Martin
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Planéty
„Páter, hovorí sa, že aj na iných planétach

sú Božie stvorenia.“
„A ty by si vari chcel, aby sa Božia

všemohúcnosť obmedzila len na našu malú
planétu Zem? A aby neboli iní tvorovia, ktorí
milujú Pána?“ (páter Pio)

„Myslel som si, že Zem je ničím oproti
hviezdam a všetkým ostatným planétam.“

vytlačované, málo sa im rozumie a sú
považované za slabochov. To všetko prispieva
k plánu Lucifera a jeho stúpencov, ktorí na
Zemi každým dňom zasievajú stále viac
zmätok a falošné informácie, s cieľom
odvrátiť pozornosť más od svojho pôsobenia
a úmyslov.

Medzi nami existujú otvorenejší
a citlivejší ľudia, ktorí vnímajú existenciu
okultných síl, otvorene hovoria o Novom
svetovom poriadku a snažia sa prebudiť masy
ľudí. Veľa z nich neverí v Boha, a preto
nedosiahnu úplné poznanie skutočnosti.
Často sú zmätení, ľudia sa im vysmievajú
a zvádzajú ich na scestie. Ľudsky je nemožné
zastaviť Luciferove plány, pretože chýba viera
v Trojjediného Boha a pretože ľudstvo na
Zemi vošlo do labyrintu ideí a systémov, ktoré
v každom prípade slúžia Luciferovi. Len Boh
nás môže
zachrániť z našej
situácie.

N a š ť a s t i e
Boh nad nami
vždy bdie už od
chvíle, keď nás
stvoril. Aj Boh
má svoj plán pre
ľudstvo v celom
v e s m í r e .
Z h r o m a ž d í
svoje deti skrz Ježiša Krista, ku ktorému
bude všetko privedené. Všetci, ktorí budú
spojení s Kristom, budú spasení od zla
a vstúpia do nového stvorenia. Čo je to nové
stvorenie? Je to Božie kráľovstvo, ktoré
zahájil Ježiš svojím príchodom a nastolí ho
na konci časov. V ňom budú platiť iba Božie
zákony a nevstúpi do neho ani Lucifer ani tí,
ktorí mu patria.

Nové stvorenie, to znamená Božie
kráľovstvo, a Nový svetový poriadok, to
znamená Luciferovo kráľovstvo, sa
stretávajú. Sú pred nami. Môžeme sa od tejto
chvíle rozhodnúť, na ktorej strane chceme
stáť. Boh nebude nikoho nútiť, aby patril
k jeho kráľovstvu. Celkom opačne než Lucifer,
ktorý nás zaväzuje k svojmu svetovému
poriadku bez toho, aby sme o tom vedeli. Boh
nás stvoril slobodných a rešpektuje našu
slobodu. Vedzme však, že Boh zvíťazí,
pretože je Pánom vesmíru. Lucifer a tí, ktorí
sa mu klaňajú a očakávajú jeho kráľovstvo,
budú mať osud podľa toho, čo predpovedal
Ježiš: „Budú vyhodení von do tmy, tam bude
plač a škrípanie zubami.“ (Mt 8, 12)°
*Pozn., reptiliáni - hybridi medzi ľuďmi a
plazmi

- o -
Krátka úvaha nad daným textom:
Teraz máme pred sebou obraz Luciferovho

pôsobenia na Zemi. Duch Svätý, Trojičný
Duch, nás vyzýva: „Nové stvorenie, to
znamená Božie kráľovstvo, a Nový svetový
poriadok, to znamená Luciferovo kráľovstvo
sa stretávajú. Sú pred nami. Od tejto chvíle
sa treba rozhodnúť, na ktorej strane kto
chce stáť.“ Toto rozhodnutie bude musieť
urobiť každý z nás. Byť na jednej strane
neznamená byť pasívny. Čo môžeme robiť?
V texte bolo uvedené: „Kto prijíma Ježiša

Krista, miluje ho a daruje sa mu. Prerušuje
zväzok so zlom. Ježiš mu dáva silu, aby sa
vymanil z vplyvu zla.“

Máme teda silu, máme milosť. Ako vidíme,
zlo na Zemi mocne pôsobí. Milosti, ktoré nám
dáva Pán, sú však silnejšie. Bolo uvedené,
že tieto tajné satanské združenia pôsobia
zvláštnym spôsobom s ezoterickou mocou,
ktorú Lucifer dáva stúpencom, ktorí sa mu
zasväcujú. Čo znamená táto ezoterická moc?
Znamená to to, že sa ľudia odovzdali duchu
zla a on vládne nad týmito ľuďmi. My
kresťania sa musíme celkom darovať Ježišovi
Kristovi, aby sme boli ovládaní mocou
kladným spôsobom, všemohúcnosťou Božou
v Duchu Božom. Boží Duch nám bol daný
a Boh chce vzkriesiť tohto Ducha v nás, ako
to urobil v izraelskom ľude v exile. Sme
povolaní vstúpiť do živého vzťahu s Bohom
cez modlitbu, ktorá prebúdza túžbu po Bohu

a lásku k Bohu,
aby nám Kristus
znovu mohol dať
svoje milosti, ktoré
sme stratili,
a zároveň, aby nám
dal milosti pre túto
dobu, aby sme
mohli spolu s ním
zvíťaziť.

Nech Kristus
kraľuje v nás, aby
sme zakúšali jeho

moc, jeho silu a aby sme mu dokázali
odpovedať celistvo, nielen ako jednotlivci,
ale aj ako ľud, aby sme sa zhromažďovali
a boli tak pevnejší. Obetujme Ježišovi svoje
životy, aby v nás vládol. Tak bude upevnená
aj Cirkev. V mene Otca, Syna a Ducha
Svätého.°

br. Tomáš

Dovoľme Bohu, aby v nás kraľoval,
aby kraľoval mezi nami a aby kraľoval
skrz nás. Aj Nepoškvrné Srdce Panny
Márie bude takto môcť triumfovať. Ona
zakúsila Boží triumf vo svojom živote,
lebo bola dokonale spojená s Bohom
a dokonale podriadená zákonom
Ducha Svätého. Mária si praje, aby Boh
triumfoval v každom z nás, v každom
Božom dieťati a vo všetkých
stvoreniach. Jej triumf nastane vtedy,
keď aj posledné dieťa bude znovu
privedené do Otcovho domu.

Buďme radostní,  bez starostí
a dôverujme, lebo Pán kraľuje.

„Ach, áno, a my,
ktorí pochádzame zo
Zeme, sme ničím.
Pán určite
neobmedzil svoju
slávu len na túto malú
planétu. Na iných
môžu byť bytosti,
ktoré nezhrešili ako
my.“ (páter Pio)

Z knihy „Tak
hovoril páter

Pio“,
 vydala Matice cyrilometodějská, 2014,
Imprimatur C. Fanton, pomocný biskup,

Vicenza, 14/6/74

Ako sväto a nábožne musíte žiť...
(z adventného čítania, Druhý Petrov list)
„Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné:

že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc
rokov ako jeden deň .  Pán nemešká
s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že
mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce,
aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na
pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy
sa nebesia s rachotom pominú, živly sa
páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na
nej.

A keď sa toto všetko má tak rozplynúť,
ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo
očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre
ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa
v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu
očakávame nové nebo a novú zem, na
ktorých prebýva spravodlivosť.

Preto, milovaní, keď toto očakávate,
usilujte sa, aby vás našiel nepoškvrnených
a bez úhony, v pokoji.“

(2 Pt 3, 8-14)



Rozmer Medžugoria:
„tu“ a „celý svet“

„Ja, matka vás, tu zhromaždených,
a matka celého sveta“

Tieto stručné slová, ktorými sa začína
posolstvo z 2. júla 2014, môžu byť dobrou
syntetickou definíciou toho, čím je toto
mariánske pútne miesto, ale zároveň aj
upozorňujú na spojenie Medžugorie – svet,
na ktoré Panna Mária častokrát poukazovala,
aby vyjadrila rozmer svojho „plánu“.

Panna Mária už od prvých rokov zjavení
často používala slovo „tu“. Chcela tak
upriamiť pozornosť na miesto, ktoré bolo
vybrané na jej zjavenia. Nerobila to preto, aby
uzavrela toto zjavenie do lokálneho
prostredia, ale aby poukázala na to, že
existuje určité centrum tohto diela, ktoré ona
rozvíja.

Z tohoto centra vyšlo a naďalej vychádza
množstvo lúčov, ktoré prinášajú milosť
Medžugoria prakticky do celého sveta. Toto
účinné vysielanie posolstva si však vyžaduje,
aby bol dodržaný poriadok priority – tu
a celý svet. Jedná sa o zodpovednosť toho,
kto prichádza a znovu sa vracia do
Medžugoria, a zároveň poukazuje na misijnú
úlohu otvorenia horizontu.

Toto dvojité zameranie „tu a svet“ sa
začalo prezentovať veľmi jednoduchými
slovami v posolstvách pre farnosť: „Preto
najskôr začnite milovať vlastnú rodinu,
všetkých vo farnosti a potom budete môcť
prijať a milovať všetkých, ktorí sem
prichádzajú.“ (13. 12. 1984) Preto vymedzený
priestor  centra Medžugoria musí byť
chránený a udržiavaný v primeraných
podmienkach: „Drahé deti! Boh mi dovoľuje,
aby som s ním vytvorila túto oázu pokoja.
Chcem vás pozvať, aby ste ju ochraňovali
a aby bola stále čistá. Sú aj takí, ktorí svojou
nedbanlivosťou ničia pokoj a modlitbu.“
(26. 6. 1986)

Dôležité je ale prijať „posolstvá, ktoré vám
dávam tu, cez toto mne drahé miesto“ (25. 2.
1995), „dosvedčovať vaším životom moju
prítomnosť tu“ (25. 6. 1999), „ďakovať Bohu
tu spolu so mnou za milosti, ktoré vám dáva“
a „modliť sa a radovať sa zo všetkého, čo tu
Boh koná.“ (25. 7. 1999)

Význam tejto osobitnej starostlivosti o to,
čo sa „tu“ deje, Panna Mária vysvetlila
jednoznačným spôsobom v posolstve z roku
2011: „Tu som začala s touto farnosťou
a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali,
ale veľký je počet tých, ktorí nechcú ani
počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy,
ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní
a rozhodní.“ (25. 8. 2011) Panna Mária
pripravila určité miesto, ono „tu“, kde je
možné získať milosť tejto sily a toto
rozhodnutie a kam sa prichádza (a znovu
vracia) pre väčšie upevnenie tejto novej
identity, ktorá umožní byť jej svedkami
a otvoriť priestor „celého sveta“.

Niekoľkokrát nás posolstvá upriamili na
skutočnosť,  že treba byť „tu“ s plným
vedomím: „Drahé deti! Zhromažďujete sa
okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte,
hľadáte pravdu, no zabúdate na to
najdôležitejšie – zabúdate sa správne modliť.
Vaše pery vyslovujú nespočetne veľa slov,

no váš duch nič necíti.“
(2. 2. 2011) „Vy, deti moje,
zhromažďujete sa okolo
mňa plní nadšenia, túžob
i očakávania, a ja prosím
dobrého Otca, aby do
vašich očistených sŕdc
vložil skrze Ducha
Svätého môjho Syna,
vieru.“ (2. 7. 2011)

Toto vedomie nám dovolí uskutočniť
prechod od „tu“ k „celému svetu“, prechod,
ktorý Mária chce uskutočniť vo svojom pláne
a ktorý často opakuje pre všetkých: „Drahé
deti! Ako matka som s vami, aby som vám
svojou láskou, modlitbou a príkladom
pomohla, aby ste sa stali semenom
budúcnosti. Semenom, ktoré vyrastie v pevný
strom a rozšíri konáre po celom svete.“ (2.
12. 2011)

Táto dynamika, ktorá spája „tu“ a „celý
svet“, je základným prvkom kresťanského
života, ktorý nemôže ignorovať ani
bezprostredné súvislosti toho, kde človek žije
a kde je, ale ani veľké perspektívy Cirkvi,
ktoré pochádzajú zo skutočnosti,  že
prináležíme jednému telu, jednému veľkému
„my“, ktoré nás udržiava v katolíckej
univerzalnosti.

Pápež pripomenul tento princíp, keď
o kresťanskom živote povedal: „Celok je viac
než jedna časť a je tiež viac ako len
jednoduchý súčet. Nemusíme byť preto príliš
posadnutí limitovanými a detailnými
otázkami. Treba vždy rozširovať perspektívu,
aby sme spoznali väčšie dobro, ktoré prinesie
ovocie nám všetkým. Treba to však robiť bez
toho, aby sme sa snažili zutekať,  bez
vykorenenia. Je nevyhnutne potrebné
zapustiť korene do úrodnej pôdy a do dejín
vlastnej zeme, ktorá je darom od Boha.
Pracujeme v malom s tým, čo máme nablízku,
ale so širšou perspektívou.“ (Evangelii
Gaudium, 235)

Takáto, širšia perspektíva je tá, ktorá
v posolstvách vyzýva k svedectvu,
k poslaniu, k prenášaniu prijatých darov:
„Nezabúdajte, že nie ste na tomto svete sami
pre seba a že ja vás tu nevolám len pre vás.“
(2. 11. 2011) „Vy, ktorí žijete v Božej láske
a zakúsili ste jeho dary, dosvedčujte o nich
svojimi slovami a svojím životom.“ (25. 9.
2011) „Modlite sa, aby odraz vašej modlitby
pôsobil na všetkých, ktorých stretávate.“ (25.
1. 2014)

Bolo by veľa ďalších posolstiev, ktoré sú
v jednej línii s touto dvojitou perspektívou
medzi „tu“ a „celý svet“. Takto môžeme
pochopiť, ako táto perspektíva neustále
ovplyvňuje medžugorský vývoj, pretože je
vložená do samotnej štruktúry katolíckej
viery: „Viera má nutne cirkevnú formu,
vyznáva sa zvnútra Kristovho tela ako
konkrétne spoločenstvo veriacich. Práve
z tohto cirkevného priestoru viera otvára
jednotlivého kresťana všetkým ľuďom.“(LF,
22) Dalo by sa o tom hovoriť viac, lebo sa
dotýkame aj aspektu autentickosti svedectva,
realizmu viery, poslania, jednoty Cirkvi
a mnohotvárnosti chariziem. Aby sme ale
ostali v úvodnom bode, stačí si ozrejmiť to,
že Panna Mária vybrala taký spôsob svojej
prítomnosti v Medžugorí, ktorý odráža veľké

tajomstvo katolíckej jednoty – spoločenstvo,
ktoré je „tu“, to znamená autentické
v osobitnej situácii, v ktorej sa nachádzame,
a zároveň zahŕňa „celý svet“, plnosť Cirkvi,
Kristovho tela, ktorého sme údmi.

Marco Vignati,
spoločenstvo Máriin dom, Rím

Nech je vám svätá omša
darom dňa

Panna Mária nás pozýva na svätú omšu
a hovorí: „Nech vám nie je ´zvykom´, ale
životom.“ O svätej omši Panna Mária hovorila
v rozličných posolstvách. Pozvala nás sláviť
ju srdcom, ísť na ňu tak často, ako je to len
možné, a ešte predtým povedala, aby bola svätá
omša naším životom.

Je dobré si pripomenúť, že Panna Mária
raz vizionárom povedala: „Keby ste si mali
vybrať medzi zjavením, vidieť mňa, a svätou
omšou, vyberte si svätú omšu, lebo pri svätej
omši stretnete môjho syna.“ Keď k nám Má-
ria hovorí, platí to predovšetkým pre nás, ktorí
chodíme na svätú omšu a ktorí sa jej zúčast-
ňujeme každú nedeľu, a možno aj častejšie,
aby sa nám nestala zvykom, ale naším živo-
tom. Zvyk je nebezpečenstvo. Ak sa nám svä-
tá omša stane zvykom, nemôžeme objaviť veľ-
kú, nesmiernu lásku, ktorú v nej stretávame –
samého Ježiša, Boha. Ak sa náš život má stať
takým ako je svätá omša, musíme si pripome-
núť niektoré jej momenty – na začiatku požia-
dať o odpustenie, o Božiu milosť, potom po-
čúvať Božie slovo, potom sa nám Boh obetuje
v Ježišovi a nakoniec povieme: „Povedz iba
slovo a duša mi uzdravie.”

Ak sa teda zúčastňujeme svätej omše, náš
život sa má stať omšou pre iných v širšom
slova zmysle. Napríklad ten, kto prosí Pána
o odpustenie vo svätej omši, má odpúšťať:
„Keď odpúšťame v rodine alebo tam, kde
sme, tam pokračuje svätá omša.” Tam, kde
niekto vydá svedectvo a hovorí iným o Bohu,
predovšetkým v rodine, tam pokračuje svätá
omša. Tam, kde niekto urobí niečo dobré alebo
sa obetuje za iných, tam pokračuje svätá omša.
Kde niekto povie slovo útechy, slovo smut-
ným, zúfalým, to je slovo, ktoré uzdravuje.
Tým, že sa zúčastňujeme svätej omše, stávame
sa alebo eucharistickými ľuďmi, ktorí sa obetu-
jú za iných, alebo sme vo svätej omši najväčší-
mi egoistami – chceme, aby nám Boh odpustil,
aby nám bol milosrdným, aby k nám hovoril,
aby sa za nás obetoval, aby nás uzdravil a my
potom nechceme v tom pokračovať vo
svojom živote.

Musíme pochopiť, že svätá omša je pre
nás všetkých jednou veľkou výzvou. Keď ju
slávime srdcom, sme vyzvaní správať sa
k ostatným tak, ako sa Ježiš správa k nám.
A toto hovorí Panna Mária: „Ak budete
prežívať každý deň svätú omšu, budete
pociťovať potrebu svätosti a budete rásť vo
svätosti.” „Rásť vo svätosti” znamená byť
uzdravení z následkov hriechu a potom byť
schopní rásť v láske, pokoji, radosti a nádeji,
vo všetkých týchto skutočných hodnotách,
vo všetkých týchto cnostiach. Svätá omša
sa má teda stať naším životom a vo svätej
omši sa môžeme rozhodnúť rásť vo svätosti.

Slavko Barbarič
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Medžugorské ozveny
sú rozširované zdarma. Náklady sú hradené
z dobrovoľných príspevkov.

POZOR, ZMENA ÚČTU!
účet  :  VÚB Bratislava-mesto
IBAN:  SK8202000000002912798958
Pre zahraničných darcov:
BIC  :  SUBASKBX

Posolstvá Kráľovnej pokoja,
Medžugorské ozveny nájdete na

internetovej stránke
 www.medzugorie.sk

Posolstvo Mirjane z 2. septembra
2014

„Drahé deti, ja, vaša matka, znova
prichádzam medzi vás z lásky, ktorá nemá
konca, z nesmiernej lásky nekonečného
nebeského Otca. Pozerajúc do vašich sŕdc,
vidím, že mnohí z vás ma prijímate ako matku
a úprimným a čistým srdcom chcete byť
mojimi apoštolmi. Ale ja som matkou aj vás,
ktorí ma neprijímate a v tvrdosti svojho
srdca nechcete spoznať lásku môjho Syna.
A neviete, ako veľmi moje srdce trpí a ako
veľmi prosím môjho Syna za vás. Prosím ho,
aby uzdravil vaše duše, lebo on to môže.
Prosím ho, aby vás prežiaril zázrakom Ducha
Svätého, aby ste ho prestali vždy znova
zrádzať, preklínať a zraňovať. Z celého
srdca sa modlím, aby ste pochopili, že len
môj Syn je spásou a svetlom sveta. A vy, deti
moje, apoštoli moji drahí, stále noste môjho
Syna v srdci a v myšlienkach. Takto
prinášate lásku. Všetci tí, ktorí ho
nepoznajú, spoznajú ho vo vašej láske. Ja
som vždy s vami. Zvlášť som s vašimi
pastiermi, pretože ich môj Syn povolal, aby
vás viedli cestou k večnosti. Ďakujem vám,
apoštoli moji, za obetu a lásku.“

Aké je moje miesto?
Toto pekné posolstvo nás vyzýva vybrať

si medzi dobrom a zlom. Je to stará výzva (Dt
30, 15-20), no stále platná, a tak to bude až do
konca čias, až do naplnenia dejín ľudského
rodu a až do víťazstva Božieho kráľovstva.
V tejto dobe, ktorá je blízko svojho konca,
možno už, ale možno ešte nie, ponúka
Medžugorie stále viac miesto všeobecnej
spásy. Mária je s nami a jej dielo sa nedá
prirovnať k žiadnej teologickej škole
a nepotrebuje osvetlenia, ani odborníkov, ani
profesorov a ani posluchárne. Učí nás len
jednej veci – ŽIVOTU. Málo nám poslúžia
intelektuálne schopnosti (niekedy sú
dokonca kontraproduktívne) na to, aby sme
pochopili Božie veci. Stačí otvorené, čisté
a úprimné srdce. Netreba mať rečové
schopnosti, aby sme mohli hovoriť s Bohom.
Stačí mu povedať „môj Pán a môj Boh“. Treba
to ale povedať srdcom a nielen ústami.
Modlitba srdca je to, čo nám odporúča Mária,
a ona nás spája s Bohom skutočne a ihneď
(bez potreby internetu, bez potreby niečoho
iného, len momentu úprimného odovzdania
sa Bohu).

V tomto posolstve Mária rozlišuje dve
skupiny ľudí – tých, ktorí ju prijímajú ako
matku a s čistým a úprimným srdcom túžia
byť jej apoštolmi, a tých, ktorí ju neprijmú
a netúžia poznať lásku jej Syna.
Nepotrebujeme zdôrazňovať, že poznať
Ježišovu lásku neznamená len vedieť, že nás
Ježiš miluje, ale treba prežívať jeho lásku. To
je neodškriepiteľný príkaz, ktorý rozvíja
a ozrejmuje časť v knihe Deutoronómium,
citovaná na začiatku. Naproti tomu sú takí
ľudia, ktorí Máriu neprijímajú ako matku
a v tvrdosti svojho srdca netúžia poznať
lásku jej Syna. Mária chráni jedných
i druhých a prosí, aby tí druhí Ježiša prestali
ďalej urážať, hrešiť proti nemu a zraňovať
ho. Toto čisté oddelenie dobra od zla
nenaznačuje demarkačnú čiaru len vo vnútri
skupiny osôb. Aj vo vnútri samého srdca
človeka vznikajú dve voľby – prijatie alebo
odmietnutie úlohy matky, ktorá pripadá Márii.
Ten však, kto si vyberie Máriu za matku, kto
naozaj túži nosiť stále Ježiša vo svojom srdci
a vo svojich myšlienkach, už až tak
nedôveruje svojim vlastným silám, stačí mu
skúsenosť apoštola. (por Rim 7, 14-21)
Odovzdajme sa Márii s jednoduchosťou
a s pevnou dôverou, s akou sa dieťa utieka
do náručia svojej matky, a dôverujme jej. Naše
miesto, miesto každého z nás, nech je
v najčistejšom Máriinom Srdci.

N.Q.

Posolstvo Ivanovi zo 17.augusta
2014

„Drahé deti, dnes vás mimoriadnym
spôsobom pozývam modliť sa za pokoj.
Otvorte sa Duchu Svätému, drahé deti, aby
vás Duch Svätý viedol. Zvlášť, drahé deti,
sa v tomto čase modlite za môjho
najmilovanejšieho Svätého Otca, modlite sa
za jeho poslanie, poslanie pokoja. Matka
sa modlí spolu s vami a prihovára sa
u svojho Syna za každého z vás. Ďakujem
vám drahé deti, že ste aj dnes odpovedali na
moje pozvanie.“

Dôležité posolstvo
Je zvláštne, že toto veľmi dôležité

posolstvo Kráľovnej pokoja prešlo
v podstate potichu, a to aj v mnohých
médiách, ktoré overil „medžugorským ľud“.
Panna Mária zriedkavo hovorí výslovne
o pápežovi. Doteraz tak hovorila len
v niekoľkých posolstvách a len o Jánovi
Pavlovi II., jej najmilovanejšom synovi.“ (25.
8. 1994)

Výraz, ktorý použila na označenie pápeža
Františka, je ešte silnejší – „môj
najmilovanejší Svätý Otec“. Skutočne sa zdá,
že jeho prostredníctvom chce Boží Duch
vtlačiť Cirkvi nový impulz k urýchlenému
návratu k evanjeliu, od ktorého sme sa všetci
pre zložité historické udalosti a deviantné
kultúrne vplyvy viac alebo menej vzdialili.

Zdá sa, že pápež napreduje takým rýchlym
tempom, že zaskakuje, ak nie dokonca
pohoršuje, mnohých „dobrých katolíkov“,

ktorí si v najlepšej viere častokrát mýlia
ľudové tradície a kultúrne dedičstvo
minulosti s autentickým Kristovým
evanjeliom. Nebo od nás žiada radikálne
a bezodkladné obrátenie a chce nás aj cez
Kráľovnú pokoja pohnúť odvážne a bez
otáľania kráčať po cestách, ktoré nám ukazuje
tento Máriou „milovaný“ pápež.

Sme presvedčení, že je to podstatný krok
na to, aby bola Cirkev pravým nástrojom
a sviatosťou Kristovho pokoja vo svete. Len
takto, prostredníctvom dôsledného
svedectva života kresťanov, sa môžu srdcia
mnohých bratov otvoriť ohlasovaniu čistého
Kristovho evanjelia, ktoré je až príliš často
zatemňované a tým pádom nečitateľné, pre
udúšajúce vrstvenie štruktúr  a pre
„náboženské“ zvyklosti, ktoré v skutočnosti
radikálne redukujú nezmerateľný náboj jeho
spásonosnej a oslobodzujúcej pravdy.

Giuseppe Ferraro

Niekto vidí Pannu Máriu, ale
všetci ju môžu vnímať

Milí priatelia, Panna Mária nám nikdy
nezabudne povedať „milé deti“ a ja, podľa
jej školy, vám musím a chcem povedať „drahí
priatelia, drahé priateľky“. A chcem vám
povedať ešte viac – „drahí bratia a drahé
sestry“ – lebo skúsenosti,  ktoré nás
zjednocujú v daroch, ktoré Boh urobil
v Medžugorí,  tvoria medzi nami putá
duchovnej zhody a jednoty.

Pred niekoľkými dňami uverejnili v jednom
denníku na celonárodnej úrovni správu, že
v Medžugorí videli všetci prítomní Pannu
Máriu v slnku. Nebol som vtedy v Medžugorí.
Všetci ju teda videli, ale ja nie a asi ani vy nie.
Napadajú ma Ježišove slová: „Tomáš, uveril
si, lebo si ma videl. Blahoslavení tí, ktorí
nevideli a uverili.“

Uvažujem a hovorím vám, že niekto vidí
Pannu Máriu, ale všetci ju môžu vnímať. Ale
aby sme Máriu mohli vnímať tak mimoriadne
ako v Medžugorí, musí tam človek byť. Panna
Mária nám v jednom z ostatných posolstiev
povedala, že robí rozdiely medzi tými, ktorí sú
tam zjednotení a ostatní, ktorí sú vo svete.

Bratia a sestry, prečítajte si knihu Exodus
a uvedomíte si, že to bol faraón, ktorý
povedal: „Boh je všade, prečo chcete ísť na
Sinaj?“ skutočnosť je taká, že je pravda, že
Boh je všade, ale je tiež pravda, že Boh ináč
pracuje na určitých miestach. A aj Kráľovná
pokoja pracuje ináč v Lurdoch, vo Fatime
a v Medžugorí.

Pre nás, v tejto našej dobe, medžugorské
milosti sú milosťami prispôsobenými našim
potrebám. Tým potrebám dnešných dní, ktoré
sú tak veľmi otrávené všeobecnou neverou
a sekularizáciou.

Všetkých vás žehnám svojím kňazským
požehnaním a spolu s vami prijímam od našej
najdrahšej a najláskavejšej Matky jej úžasné
materinské požehnanie.

P. Massimo Rastrelli, SJ

„Predávanie Krista je najcennejším
darom, ktorý môžete dať druhým.“

Benedikt XVI.

http://www.medzugorie.sk

