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Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja
z 25. apríla 2015:
„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som
vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná,
pretože duch je slabý a unavený zo všetkých
pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa
k Duchu Svätému, aby vás on premenil
a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby
ste boli silní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna
Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
z 25. marca 2015:
„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší
dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás
na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa
zatvorili milosti a stali sa hluché na moje
pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte
proti pokušeniam a všetkým zlým plánom,
ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus.
Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách
sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za
vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje
pozvanie.”

Krajná slabosť
a božská veľkosť našej duše

Kríž v rukách
a Ježiš a Mária v srdci
Posolstvo začína Máriinou chválou
Najvyššieho, ktorý jej dovoľuje byť s nami
a viesť nás na ceste obrátenia. Už to je
ponaučením pre každého z nás. Je to príklad,
ktorý nás vyzýva vyjadriť Bohu chválu za
všetko, čo nám dovoľuje robiť. Zvykneme si
myslieť, že sme to jedine my, kto je tvorcom
našich diel, a ľahko zabúdame na životnú
dôležitosť spojenia s Bohom. Je to tak trochu
podobné ako sa domnievať, že sme to my, kto
dýcha, bez toho, že by sme uvažovali o tom,
že bez vzduchu nemôžeme dýchať.
Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali
sa hluché na moje pozvanie, dodáva Mária.
Je to trpké konštatovanie, ktoré nás musí
prinútiť uvažovať nad možnosťou, že aj my
môžeme byť medzi nimi. Možno že už aj sme
a bez toho, aby sme mali odvahu si to priznať.
Priťahujú nás novinky, každá novinka sa nám
zdá atraktívnejšia než predchádzajúca a zaujme
jej miesto. To sa odohráva v neustálych zmenách, čo spôsobuje, že všetko vyzerá neisté.
Možno je to práve táto ľudská vlastnosť,
ktorú Mária označuje ako modernizmus a ktorá
sa ponúka satanovi v jeho nerozvážnom a šialenom boji proti Bohu. Vy, deti moje, modlite
sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým
plánom, ktoré vám diabol ponúka cez
modernizmus, odporúča nám Mária. Je to
odporúčanie, ktoré treba brať vážne do úvahy,
pretože aj keď je satanov plán určený na
neúspech, môže spôsobiť vážne osobné
škody tým, ktorí sa mu podvolili, aby ich
použil.
Buďte silní v modlitbe a s krížom v rukách
sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo
vo vás, hovorí nám Mária. To máme robiť s
vedomím, že viera a modlitba nám umožnia
zvíťaziť nad nepriateľom. Mária je s nami a
modlí sa za nás. A kde je Mária, tam je aj Ježiš.
S nimi v srdci a s krížom v rukách, to bude
meč, ktorý prebodne starého hada.
Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii.°

Posolstvo z 2. apríla 2015
„Drahé deti, vybrala som vás, apoštoli
moji, pretože vy všetci v sebe nosíte niečo
pekné. Môžete mi pomôcť, aby láska, pre
ktorú môj Syn zomrel a potom vstal z mŕtvych, znovu zvíťazila. Preto vás pozývam,
apoštoli moji, pokúste sa v každom Božom
stvorení, vo všetkých mojich deťoch, vidieť
niečo dobré a snažte sa im rozumieť. Deti
moje, všetci ste bratia a sestry skrze toho
istého Ducha Svätého. Naplnení láskou
k môjmu Synovi, môžete o tom, čo viete,
rozprávať všetkým, ktorí ešte túto lásku
nespoznali. Vy ste spoznali lásku môjho
Syna, pochopili ste jeho zmŕtvychvstanie,
s radosťou upriamujete oči na neho. Mojou
materinskou túžbou je, aby všetky moje deti
boli zjednotené v láske k Ježišovi. Preto vás
pozývam, apoštoli moji, aby ste s radosťou
žili Eucharistiu, pretože v Eucharistii sa vám
môj Syn vždy a znova daruje a svojím
príkladom ukazuje lásku a obetu k blížnemu.
Ďakujem vám.”

Zjednotení v láske k Ježišovi
Mária najprv ukazuje, ako si vyberá svojich
apoštolov. Majú v sebe niečo pekné. Potom
odhaľuje dôvod, prečo ich volá. Volá ich, aby
jej pomohli, aby Ježišova láska znovu
zvíťazila. Ďalej vyzýva v každom Božom
stvorení vidieť niečo dobré a porozumieť im.
Chce snahu spolupracovať s ňou. V hre je
najvyššia stávka - spása ľudstva.
Stačilo už rozdelení, ktoré rozbíjajú
vnútornú jednotu, oddeľujú jedných od
druhých a každého z nás od nášho Boha.
Vráťme sa hľadať útočisko v našom Pánovi,
živého a prítomného v Eucharistii. Dajme sa
ním zasiahnuť. Treba a stačí otvoriť si srdce.°

Posolstvo začína potvrdením Máriinho
spásonosného diela a jasným vymedzením
neduživej choroby ľudstva: Vaša duša je
nepokojná, pretože duch je slabý a unavený
zo všetkých pozemských vecí. Mária
prisudzuje nepokoj našej duše vnútornej
slabosti nášho ducha a únave, vyvolanej
všetkými pozemskými vecami, teda všetkým,
čo nám svet ponúka, navrhuje a určitým
spôsobom dnes nanucuje. Kontrast medzi
zemou a nebom a medzi telom a dušou nie je
obmedzovaním slobody človeka, ale výzvou
k jasnej a vedomej voľbe, zakotvenej už
v Starom zákone: „Hľa, dnes som predložil
pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie
a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho
Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával
jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia.” (Dt
30, 15-16a)
Výber medzi dobrom a zlom sa môže zdať
banálnym zjednodušením a zjednodušujúcim
dualizmom, dobrým na vypovedanie
rozprávkových škriatkov a netvorov do
vyhnanstva. No... nie sú netvory ešte aj dnes
prítomné v našej vyspelej civilizácii?
Nevypĺňajú stránky našich novín? Nie sú ich
zločiny ohavnejšie a krutejšie než zločiny,
o ktorých nám rozprávali naše staré mamy?
Veru, náš duch je slabý a unavený
skutočnosťou, ktorá nás obklopuje, mestami,
trblietajúcimi sa svetlami, či idolmi printových
médií, ktorí sa hrajú na pánov nad národmi
a nad svetom.
Aj v našom súkromnom živote máme
možnosť zakúsiť silné protirečenia medzi
vyznávanou vierou a prežívaným životom.
Koľko idolov sa v našom živote zrútilo! Bolo
by to znechucujúce, no nie je to dovolené
tomu, kto má aspoň trochu viery. Staré
príslovie hovorí: „Kým žijeme, je nádej.”
A pre kresťana by to malo platiť takmer ako
dogma viery. Všetci si pamätáme verš z evanjelia (Lk 23, 42-43), v ktorom dobrý zločinec
hovorí Ježišovi: „Spomeň si na mňa, keď
prídeš do svojho kráľovstva.” A Ježiš
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odpovedá: „Veru, hovorí ti, dnes budeš so
mnou v raji.” Odvahu teda, napriek všetkému,
čo nás obklopuje, a napriek tomu, čom sme
sami. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu
Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou
silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto
boji proti zlu. Maria je s nami a prihovára sa
za nás. V čom by sme mali lepšiu záruku než
v tomto? Uvádzajme do života Máriinu výzvu
a dovoľme, aby nás Duch Svätý naplnil
svojou silou viery a nádejou (takou drahou
cnosťou pápežovi Františkovi) a budeme
pevní (teda silní, rozhodní a stáli) v našom
zápase proti zlu. Opakovane čítajme a meditujme toto pekné Máriino posolstvo a budeme
pripravení privítať Ducha Svätého v nás, aby
sme sa ním nechali premeniť a aby sme žili
pravým a naplneným životom.
ľudským slovom a ktoré nám dáva život, no
Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii.
v modlitbe ho môžeme vysloviť len mocou
Zamyslenia Nuccio Quattrocchi
Ducha Svätého.” Pápež pokračoval výzvou:
„Začnime modlitbu mocou Ducha, ktorý sa
v nás modlí. Modlime sa takto - jednoducho,
PÁPEŽ FRANTIŠEK
s otvoreným srdcom v prítomnosti Boha,
ktorý je Otcom a vie a pozná, čo potrebujeme
Bez Pána nemôžeme urobiť ešte skôr, než to povieme.”
Nakoniec pápež František venoval
ani krok
pozornosť odpusteniu a zdôraznil, ako Ježiš
Kresťan si má byť vedomý, že bez Pánovej učil učeníkov, že ak neodpustia viny druhým,
pomoci nemôže kráčať životom. To zdôraznil ani im neodpustí Otec: „Môžeme sa dobre
pápež František vo svojej homílii z 18. júna modliť a hovoriť Bohu ´Otče´ len vtedy, ak je
2015 a pritom tiež upozornil, že dobre sa naše srdce v pokoji s druhými, s bratmi. ´Ale
môžeme modliť len vtedy, ak sme schopní otče, tento mi urobil toto a tamten mi spôsobil
to a to...´ Odpusti. Odpusti tak, ako ti Boh
odpustiť bratom a mať srdce v pokoji.
Slabosť, modlitba a odpustenie. Pápež odpustí. A tak sa slabosť, ktorú máme, s Borozvinul svoju homíliu na základe týchto troch žou pomocou v modlitbe stane silou, pretože
bodov, pričom osobitne zdôraznil fakt, že sme odpustenie je veľkou silou. K tomu, aby sme
„slabí”. Ide o slabosť, ktorú si „všetci nesieme odpustili, treba byť silným. Avšak táto sila je
po zranení prvotným hriechom.” Ako povedal, milosťou, ktorú musíme prijať od Pána, lebo
sme slabí, „skĺzavame k hriechom a bez my sami sme slabí.”
(VR)
Pánovej pomoci nemôžeme napredovať.”
„Ten, kto sa považuje za silného a za
schopného zvládnuť všetko samostatne, je Starí rodičia a seniori musia
prinajmenšom naivný a nakoniec bude
mať v spoločnosti miesto
človekom, premoženým mnohými slabosťami,
ktoré v sebe nosí. Práve slabosť nás privádza
Pápež František sa vo svojom cykle
k tomu, aby sme prosili Pána o pomoc, lebo katechéz o rodine zameral aj na miesto starých
ako sme sa modlili ´v našej slabosti nič rodičov v rodine a na vzťah spoločnosti
nezmôžeme bez tvojej pomoci´. V kresťan- k seniorom vo všeobecnosti. „Starí ľudia sú
skom živote nemôžeme urobiť ani krok bez bohatstvom, ktoré nemožno ignorovať... sú
Pánovej pomoci, lebo sme slabí. A ten, čo stojí zásobárňou múdrosti nášho ľudu,” povedal.
na nohách, nech sa má na pozore, aby Veľmi dôrazne a opakovane upozornil na
nespadol, pretože je slabý.”
vážny problém súčasnej spoločnosti, ktorým
Podľa slov pápeža Františka sme slabí aj je odsúvanie starých ľudí bokom, ich
vo viere. „My všetci máme vieru, všetci „skartovanie”, čo označil za zvrátenosť.
chceme napredovať v kresťanskom živote, ale
Za prorocké označil slová svojho
ak si nie sme vedomí svojej slabosti, všetci predchodcu Benedikta XVI., že
skončíme ako porazení.” Preto je pekná „civilizovanosť spoločnosti sa posudzuje aj
modlitba, ktorá hovorí: „Pane, viem, že v mojej podľa toho, ako zaobchádza so starými ľuďmi
slabosti bez tvojej pomoci nezmôžem nič.”
a aké miesto im dáva v spoločenskom živote.”
Skartovanie starých ľudí je hriech, na ktorý
Pápež František potom obrátil pozornosť
na modlitbu. Ako povedal, Ježiš nás „učí, ako si spoločnosť žiaľ privykla, skonštatoval
sa máme modliť. „No nie tak „ako pohania”, pápež slovami: „Spoločnosť, v ktorej nie je
ktorí si mysleli, že „budú vyslyšaní vďaka sile miesto pre starých ľudí a kde sú skartovaní,
slov.” Pápež František pripomenul Samuelovu lebo spôsobujú problémy, takáto spoločnosť
matku, ktorá Pána prosila o milosť mať dieťa nesie v sebe vírus smrti.” Pri uvažovaní nad
modlila sa tak, že ledva hýbala perami. Kňaz, príčinami sa vrátil ku svojim skúsenostiam
ktorý tam bol, na ňu hľadel a bol presvedčený, z Buenos Aires: „Starí ľudia sú opustení, a to
že je opitá. Preto ju pokarhal. „Len hýbala nie iba z materiálnej núdze. Sú opustení z egoperami, lebo nebola schopná hovoriť... Prosila istickej neschopnosti akceptovať ich ohrao syna. Tak sa modlí pred Pánom. A v modlit- ničenia, ktoré odrážajú naše ohraničenia.”
be, keďže vieme, že je dobrý, že o nás vie Cirkev sa nesmie tejto mentalite
všetko a vie, čo potrebujeme, začíname prispôsobovať, zdôraznil pápež v závere
vyslovovať to slovo ´Otče´, ktoré je zaiste svojho príhovoru. „Musím prebudiť kolektív-

ny zmysel pre vďačnosť, pre ocenenie a pre
pohostinnosť, ktoré
dajú starému človeku
pocítiť, že je živou
súčasťou spoločnosti.”
(gen. audiencia,
4. marca 2015)

Modlitba pre
„Rok
milosrdenstva”
Pápežská rada na
podporu novej evanjelizácie zverejnila
začiatkom mája modlitbu pápeža Františka,
určenú pre mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, ktorý sa začne 8. decembra
2015.
„Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby
sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a
povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj láskyplný pohľad oslobodil Zacheja
a Matúša z otroctva peňazí, cudzoložnicu a
Máriu Magdalénu od hľadania šťastia iba
vo stvorení, dojal Petra k slzám po jeho zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj, aby každý z nás počúval tvoje slová k
Samaritánke tak, ako by boli adresované
práve jemu: ´Keby si vedela, v čom spočíva
Boží dar!´
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného
Otca, Boha, ktorý svoju všemohúcnosť
prejavuje predovšetkým cez odpustenie a
milosrdenstvo.
Daj, aby bola Cirkev vo svete viditeľnou
tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a
osláveného.
Chcel si, aby aj tvoji služobníci boli
zaodetí slabosťou a mali tak správne
spolucítenie s tými, ktorí žijú v nevedomosti
a v omyle. Daj, aby sa každý, kto sa na nich
obráti, cítil byť vítaný, milovaný a zahrnutý
Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť
jeho pomazaním, aby bolo Jubileum
milosrdenstva rokom Pánovej milosti a aby
mohla tvoja Cirkev s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a
utláčaných zvestovať slobodu a slepým
prinavrátiť zrak.
Prosíme o to na príhovor Panny Márie,
Matky milosrdenstva, teba, ktorý žiješ a
kraľuješ s Otcom a s Duchom Svätým na veky
vekov. Amen.”
(VR)
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Najsvätejšia Trojica
Hovorí sa, že Najsvätejšia Trojica je
najväčším tajomstvom. Zároveň sa hovorí, že
kto sa otvorí Najsvätejšej Trojici, bude mať
účasť na jej živote a stane sa synom svetla,
pretože tajomstvo sa otvára a veriaci tu vidí
zdroj svetla, ktorý osvetľuje celý jeho život.
Hovorí sa, že je ťažké dospieť k poznaniu
Najsvätejšej Trojice, života Najsvätejšej
Trojice. Cirkev stanovuje, že v živote
Najsvätejšej Trojice nachádza svoju
identitu. Je teda pre každého z nás nutné
kráčať vpred a nachádzať svoju identitu.
Pre Cirkev je nutné nájsť túto identitu, aby
mohla ľudstvu ukázať život Najsvätejšej
Trojice. Dôjsť do života Najsvätejšej Trojice
nie je ťažké, je to veľmi jednoduché, ale
vyžaduje si to snahu, vyžaduje si to námahu
milovať Boha, vložiť ho stredu našej
pozornosti a dovoliť Bohu, aby premenil
náš život, aby sme sa stali Božími deťmi.
Ak chce ľudstvo na Zemi urobiť skok
v kvalite, musí sa otvárať pôsobeniu
Najsvätejšej Trojice.
Pozerajme sa nahor, na to, ako pôsobí jeden
a trojjediný Boh. To nemôže riadiť žiaden
človek. Je to program, ktorý ide vpred a
nezastaví ho žiaden spolok vzbúrených ľudí.
Božie plány sú dokonalé a chcú doviesť
ľudstvo na vysokú úroveň. Zem je určená na
to, aby sa pozdvihla celá. Je povolaná, aby
urobila skok v poznaní, aby bezprostredne
poznala Božie zákony. Je pozvaná
kontemplovať, teda vidieť, zažiť, radovať sa,
patriť a komunikovať s Bohom bez prekážok.
Kontemplovať neznamená zavrieť sa do
kláštora a dlho sa modliť. To je len ľudské
vyjadrenie. Pri kontemplácii ide o účasti na
Božom živote, kde sa cítime ako doma a sme
šťastní v našom Bohu. Aby sme mohli
dospieť do bezprostredného poznania v kontemplácii, musíme z niečoho vychádzať.

Duch Svätý a jeho úloha
v Najsvätejšej Trojici
Duch Svätý prechádza celým vesmírom,
dotýka sa dobrých aj zlých, dáva dych života,
dáva život a rozvíja ľudí, ktorí sa mu
odovzdajú, ktorí sa mu otvárajú, ktorí ho
poznajú a ktorí chcú nasledovať jeho pokyny.
Ako vedie Duch Svätý človeka? Vedie ho v
Ježišovi Kristovi. Keď nás teda vedie v
Ježišovi Kristovi, sme pozvaní, aby sme prijali
osobu Ježiša Krista, prijali jeho učenie a prijali
jeho postoj k Otcovi. A aký je jeho postoj k
Otcovi? Bol podriadený Otcovi, podriadený
až k poníženiu, k smrti a verný. Potom bol
Otcom oslávený. Duch Svätý koná toto dielo
zjednotenia a neklamme sa, môžeme sa modliť
množstvo modlitieb a napriek tomu ignorovať
Ducha Svätého vo vnútri nás. Modliť sa
môžeme z povinnosti, zo strachu z Boha, kvôli
vlastným potrebám a pre to, či pre ono. Radím,
neurobme ani krok bez Ducha Svätého, bez
toho, aby ste boli obrátení v Duchu Svätom.
Nech nás Duch Svätý vedie k Ježišovi
Kristovi. To isté platí pre tých, ktorí kážu. Ak
nežiadajú, aby ich Duch Svätý naplnil svojím
svetlom, múdrosťou a mocou, slová kazateľa
môžu byť ľudskými slovami. Platí to aj pre
účasť na všetkých sviatostiach.
Musíme mať úprimnú otvorenosť Duchu

Svätému a nasledovať príklad Panny Márie,
ako jeho snúbenice, na ktorú zostúpil a vytvoril v nej Boží život. Musíme sa pohybovať
týmto smerom, k Ježišovi Kristovi. Patríme Ježišovi Kristovi, to znamená obetujeme sa mu
prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie. Náš postoj a naša túžba patrí
Ježišovi Kristovi. Obetovať sa mu prostredníc-

tvom Panny Márie silne sprevádza Duch Svätý. V človeku sa vzpiera to byť ponížený, prenasledovaný, tak ako keď sa Ježiš potil krvou.
V človeku sa to všetko búri. Treba sa tiež zriecť
svojich vlastných mocí, mocí duše, odovzdaním sa až na smrť. Duch Svätý nás sprevádza,
tak ako sprevádzal Ježiša Krista. Prejavilo sa
to mocne v okamihu Ježišovej smrti a vo svojej
moci ho vzkriesil. Povolanie zjednotenia
všetkého v Kristovi nás vedie byť jedno
s Kristom, aby v nás Kristus žil a aby náš
život bol Kristus. A Ježiš nás vedie v Duchu
Svätom, aby sme boli podriadení Otcovi a v
ňom nachádzame svoj domov.
Je veľmi dôležité tiež zdôrazniť, že si
hovoríme kresťania, že sme pokrstení a ideme
občas na svätú omšu, niektorí z nás denne.
Otázka však znie, máme Ducha Ježiša Krista?
Svätý Pavol hovorí, kto nemá jeho Ducha, nie
je jeho. Naša otvorenosť Duchu Ježiša Krista,
ktorý vychádza z Otca, nás vedie k Synovi
a so Synom k Otcovi. To je nevyhnutné, to je
nutné. Kresťania to musia konečne pochopiť.
Tento bod je podstatne zdôraznený vo svätej
omši, keď kňaz vzýva Ducha Svätého, aby
premenil chlieb na Telo a víno na Krv Ježiša
Krista. Je to Duch Svätý, ktorý premieňa,
a my kresťania prichádzame k bodu, keď vo
vnútri nás umiera egoizmus, a to sa vždy deje
cez umieranie.
Duch Svätý vychádza z Otca a Syna a vracia
sa k nim. Prechádza celým vesmírom a dotýka
sa všetkého. Prináša život a prináša ho Otcovi
prostredníctvom Syna. Satan vychádza zo
seba samého a vracia sa k sebe. To je zdroj
skazy, porušenosti. Každá forma nášho
náboženstva, pobožnosti alebo myšlienky ak
vychádza z nás samých a vracia sa k nám,
zároveň s našim zárobkom a s našimi záujmami,
to všetko nás kazí, porušuje. Aby sme mali
plnosť Ducha Svätého tak ako to bolo na
počiatku, treba prejsť cez život s Ježišom,
takým, aký Ježiš Kristus je. Byť pravými Božími
deťmi je veľmi dôležité pre všetkých, ktorí
chcú nasledovať túto cestu, pretože inak to
nepochopia a nebudú sa môcť v tom cvičiť.
V duchovnom živote Duch Svätý vždy

navštevuje duše. Niekedy sú jeho podnety
veľmi silné a v určitých dušiach sa premieňajú
na vízie, na vnútorný hlas, či na intuíciu. To
sú základné podnety a my ideme v ústrety
bezprostrednému poznaniu Boha. Ideme do
kontemplácie Boha, do Božieho života. Keď
Duch Svätý prenikne celé naše bytie, prináša
nám život a vtedy nepotrebujeme žiadne
kódy. Je nám sprostredkovaný Boží život do
nášho vnútra a nachádzame sa v Božom
živote. Buďme teda pozorní na tieto
počiatočné podnety, pretože na Zemi si ich
absolutizujeme, robíme z nich v našej mysli
a v našej psychike kódy. Beda! Dajme sa
viesť, dajme sa meniť Duchom Svätým.
Dajme sa viesť k bezprostrednému
poznaniu, keď nebudeme potrebovať kódy,
keď si budeme navzájom rozumieť a keď
budeme rozumieť sebe samým a nebude pre
nás ťažké odpúšťať, chápať, milovať a darovať život, pretože Duch Svätý pôsobí cez
Ježiša Krista v našom vnútri.
Buďme pozorní aj na iné veci. Zvláštnym
spôsobom buďme v tejto dobe pozorní na
to, aby sme nepomiešali podnety Ducha
Svätého s podnetmi zla, ktoré prichádzajú
cez telepatiu. V tejto dobe ilumináti a ľudia,
ktorí nasledujú satana, sú veľmi zaneprázdnení. Špehujú naše myšlienky. Kradnú aj
ideológiu kresťanstva a citujú evanjelium,
ako satan kedysi citoval Bibliu, keď pokúšal
Ježiša. Ako sa teda môžeme zachrániť? Božie
kráľovstvo má tri stĺpy. Prvý stĺp je obetovať
svoj život, zomrieť sebe, nežiadať nič pre seba
a nebyť nasmerovaný sám na seba, ale prejsť
ku svetlu cez vnútorné vzkriesenie. Druhý
stĺp je nepoškvrnenosť. Chce sa tým povedať
byť priamym, neklamať. My máme svoje
vlastné ohraničenia. Duch Svätý prekračuje
tieto naše ohraničenia, pokiaľ nie sme
vychytralí pokiaľ nie sme pokrytci, pretože
Ježiš nemôže nič urobiť s pokrytcami. Ak nie
sme pripravení vstúpiť do univerzálneho
spoločenstva milovať všetkých, to znamená,
že v nás niečo nefunguje. Ak je náš život
v spojení s Najsvätejšou Trojicou v čistej
láske, môžeme milovať všetkých a môžeme
odpustiť všetkým. Ak nevstúpime do Ducha
Ježiša Krista, silné médiá môžu na nás
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pôsobiť, môžu nás moriť. Dnes sme totiž
v mimoriadnej dobe mimoriadneho
pôsobenia Najsvätejšej Trojice v nás.
Vnútorné hlasy a znamenia budú stále
ubúdať. Prečo? Pretože Boh nás chce prinútiť
pozdvihnúť sa do dimenzie, v ktorej on pôsobí
bez našej mentálnej námahy. V našej
mentálnej námahe totiž často pôsobí náš
ľudský egoizmus. Duchovné metódy,
cvičenia a dlhé modlitby konané na to, aby
sme niečo obdržali a niečo dosiahli, to všetko
vychádza z nášho egoizmu. Svätý Pavol
hovorí: „V milosti sme spasení.”
Ako teda môžeme prejsť cestou od počiatočných podnetov Ducha Svätého k Ježišovi
Kristovi, k mystickému zjednoteniu s ním, aby
sme boli podriadení Bohu Otcovi a vstúpili
do trojičného víru? Musíme byť odovzdaní
s láskou v každej fáze našej cesty. Odovzdaní,
poddajní podnetom Ducha Svätého, ktorý
nás neustále pozdvihuje. Odovzdaní Otcovi
aj v Getsemanoch, odovzdaní Otcovi aj na
kríži a v hrobe. Musíme byť odovzdaní Otcovi
v každej našej ťažkosti a vo všetkých
problémoch, to nás pozdvihuje. Tak sa
pozdvihujeme zo zmätku, ktorý dnes vidíme
a zajtra bude ešte horší. Budeme zakorenení
v Bohu, v jednom a trojjedinom Bohu. Cirkev
sa definuje ako spoločenstvo, v ktorom sa
prejavuje Najsvätejšia Trojica. Kiež by sa
v nej prejavovala Najsvätejšia Trojica. My
kresťania sa snažme, aby sme v tejto dobe
ostali na nohách, pretože ak nezostaneme na
nohách, čo ukážeme druhým? Boh kráča
rýchlo vpred a už dlho nedovolí činnosti
satanského víru. Nech to vedia všetci
ilumináti, všetci satanovi spojenci. Prebuďme
sa. Ježiš nás naučil veľa vecí. Čítajme
blahoslavenstvá, čítajme odovzdanie sa do
Božej prozreteľnosti. To všetko sú zákony
Ducha Svätého, keď Ježiš hovorí: „Nebuďte
ustarostení, hľadajte najprv Božie kráľovstvo
a všetko ostatné sa vám pridá.” Ak my na
Zemi sme v týchto dňoch ustarostení kvôli
materiálnym veciam, udusíme sa. Ale ak sme
otvorení Bohu a jeho prozreteľnosti, budeme
pozdvihnutí a Boh nám ukáže, čo máme robiť,
ako to máme robiť a ako máme vyriešiť
problémy. Pošle nám verných bratov,
archanjelov, anjelov, anjelov, ktorí nás
povedú. Oni sú tí, ktorí prinášajú trojičnú
činnosť a chcú nás zapojiť do tejto mocnej
činnosti. Ježiš povedal: „Ak sa neodovzdáte
úplnej dôvere Otcovi cezo mňa, nič
nepochopíte a nič nebudete môcť urobiť.”
Toto je jeho Duch a on pôsobí v Duchu,
v Duchu Božom a Duch Svätý nás vedie k tomu, čo nám Ježiš prisľúbil. Nech sú požehnaní
všetci kresťania, aby neboli stratení, pretože
podnety Ducha Svätého sú stále, jeho
činnosť, činnosť Ducha Svätého je stála
v slove, v evanjeliu a vo sviatostiach. Všetko
môžeme žiť v plnosti, keď sa otvoríme Bohu.
Žehnám vám, aby ste sa mohli pozdvihnúť,
veriť, odovzdať do Božieho pôsobenia a uviesť do života všetko, čo nás Ježiš učil. Nech
trojičný vír mocne pôsobí vo všetkých Božích
deťoch a v ľuďoch, ktorí majú dobrú vôľu,
a nech ho dokážu všetci prijať.
br. Tomáš

Svätý Kliment, pápež
Vo sviatky sa Cirkev pri svätých omšiach
modlieva prvú eucharistickú modlitbu, v ktorej sa spomínajú mená prvých
pápežov „Lína, Kléta, Klimenta...” Svätý Kliment bol štvrtým pápežom, tretím
nástupcom svätého
Petra, od ktorého
prijal biskupskú vysviacku. Pápežom bol na
konci 1. storočia. Zomrel mučeníckou smrťou
vo vyhnanstve na Kryme. Sviatok má 23.
novembra.
Známy je svojím listom cirkevnej obci
v Korinte. Obyvatelia Korintu boli známi svojím bohatstvom, ale aj svojou rozmarnosťou,
skazenosťou a nemorálnosťou. Nastala
u nich schizma, pri ktorej sa niektorí mladší
členovia obce postavili proti hierarchii.
Odopreli poslušnosť svojím biskupom, ktorí
ich napomínali, a vyhnali ich z mesta . Kvôli
tejto situácii napísal pápež Kliment Korinťa-

nom list, v ktorom poukazuje na právomoc,
ktorú dal Kristus apoštolom a tí svojim nástupcom. Upozorňuje, že cirkevná obec nemá
právomoc zosadiť svojho biskupa a má byť
podriadená hierarchii. Žiadal ich, aby svojich
biskupov priviedli naspäť. Korinťania list prijali. List sa zachoval dodnes.
Svätý Kliment bol na rozkaz cisára Trajána
odsúdený na prácu v mramorových baniach
na Kryme. Tam sa vďaka nemu obrátilo na
kresťanstvo toľko pohanov, že sa dostal pred
pohanský súd, ktorý ho odsúdil na smrť.
Hodili ho do mora s kotvou priviazanou na
krk.
V januári 861 jeho pozostatky našiel svätý
Cyril počas svojej cesty ku Kozárom. Ostatky
priniesol v roku 863 počas svojho pôsobenia
u nás na Veľkú Moravu a v roku 867 do Ríma.
V tých dobách sa ostatky svätých veľmi ctili.
Klimentove ostatky s veľkou poctou v Ríme
privítal pápež Hadrián II. a pomohli svätému
Cyrilovi, svätému Metodovi a ich učeníkom
dosiahnuť u pápeža schválenie staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk, popri latinčine,
gréčtine a hebrejčine a čo do 20. storočia žiaden pápež znova neurobil.°

Podobizne prvých svätých pápežov (S. Petrus, S. Linus a S. Cletus) v bazilike sv. Pavla
za hradbami v Ríme. Za nimi nasleduje svätý Kliment.

Matka, a preto Kráľovná
Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie je niečím omnoho
väčším než len jednoduchým gestom zbožnosti. Je
nevyhnutným krokom k uskutočneniu úplného mystického spojenia medzi Ježišom Kristom a ľudstvom,
bez ktorého nemôže prísť
Božie kráľovstvo. Panna
Mária je vzorom a skutočnosťou tohto mystického
spojenia. V nej sa naplnili
všetky Božie zasľúbenia
a cez ňu sa tieto sľuby uskutočnia pre všetok Boží
ľud.
Mária už má oslávené telo. Bola spasená
ako prvá z ľudí a je nám príkladom nielen pre
jej cnosti, ale aj pre jej predurčenie. Aj my
musíme dosiahnuť to, čo dosiahla Mária mystické spojenie so Stvoriteľom a dokonalý
súlad medzi telom a dušou.
Máriino materstvo a hodnosť kráľovnej sú

Ospravedlnenie: Ospravedlňujeme sa čitateľom Medžugorských ozvien za chybné vytlačenie strán
v predchádzajúcom čísle 234, ktoré nastalo v tlačiarni. Za porozumenie ďakujeme.

univerzálnou a nepopierateľnou skutočnosťou. Potvrdzujú, že Mária je jediným stvorením, ktoré dokonale vstúpilo do života Najsvätejšej Trojice, pretože je nepoškvrnená a úplne odovzdaná Bohu. Trojičný rozmer, v ktorom Mária žije, jej umožňuje vychádzať v ústrety jej
deťom. Ona je Matkou kráčajúcou
pred svojimi deťmi v ústrety Synovi, učeníčka a učiteľka na ceste
svätosti.
Máriinu kráľovskú hodnosť nie
je možné pochopiť bez pochopenia jej materstva. Mária je Kráľovnou v tej miere, v akej je Matkou,
a len ten, kto ju prijme ako Matku,
ju môže prijať aj ako Kráľovnú,
odovzdaním sa jej vedeniu, lebo
v nej prebývajúca moc pochádza
z Božieho materstva, ktoré sama
musela prijať vyslovením svojho áno vteleniu.
Nebeská Matka vždy s pokorou nazýva
seba samú služobníčkou Najvyššieho Boha,
ktorá sa prihovára a obetuje za všetky svoje
deti a je poslaná k ľudstvu práve preto, že je
Matkou, uchovávajúcou v sebe Boží život,
ktorý chráni a privádza ku svetlu v prospech
celého Božieho ľudu. Kresťanská cesta bez
Márie je krivolaká a obtiažna a je stále vystavená satanovým útokom.
Katarína
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Stret duchov

s ešte väčším násilím. Ako kedysi, tak aj dnes,
ide za myšlienkou tretej svetovej vojny. Je
schopný úplne zničiť Zem, len aby nad ňou
nestratil svoju nadvládu, aj keď vie, že mu to
bude k ničomu.
Takto postupujú všetci rebeli, ktorí
neprijímajú Boha. Keď sa ocitnú pred stenou,
ktorú postavil Boh, aby ochránil svoje deti,
snažia sa ju zbúrať, aj keď vedia, že sa im to
nepodarí, a nedbajú na dôsledky. Egoizmus
prevláda zdravý rozum, prevláda rozum sám.
Mnohí ľudia na Zemi takto žijú, vzdorujú
Bohu a vlastnému osudu. Idú po
nebezpečných cestách bez toho, aby zodvihli
hlavu. Nebuďme takí, ale dajme sa viesť
Bohom. Dovoľme mu, aby otvoril naše hroby

Často sa stretávame s rozličnými
interpretáciami a rozličnými analýzami dnešnej
situácie. Hovorí sa o strete rozličných
civilizácií, rozličných náboženstiev, či o strete
rozličných kultúr. Sú to fenomény, ale aký je
ich dôvod? Dôvodom je stret dvoch duchov.
Vstupom do tretieho tisícročia nastáva určitý
zlom vo vývoji ľudstva. Čas dozrel a vo vývoji
ľudstva musel nastať zlom. Boh urýchľuje
plán privedenia všetkého ku Kristovi, celého
vesmíru. Dáva ľuďom milosti a dáva aj
nástroje, aby boli tieto milosti uvedené do
skutkov.
Aj satan chce priviesť všetko ku sebe.
Stretávajú sa tu teda dvaja duchovia.
Na jednej strane je to Boží Duch, ktorý
je prameňom života celého vesmíru,
prameňom lásky, harmónie a pokoja,
pretože Boh je dokonalý a zo svojej
dokonalosti dáva hojnosť života
celému vesmíru. Na druhej strane je
satan egoista. Lucifer neznáša Boha,
lebo chce byť väčší než Boh a
stretáva sa s tým, ktorý vládne
vesmíru. Satan je egoista, ničí a
nemiluje život. Je príčinou smrti a
všetkých patológií. Tieto dva svety
sa stretajú. Aj Lucifer má svoje
nástroje a svojím stúpencom dáva
určitú moc.
My sa máme rozhodnúť, na ktorej
strane chceme stáť a do akej miery
chceme patriť určitému duchu,
pretože sme vstúpili do doby, keď
rozdelenie medzi duchmi bude jasné.
To vedie ľudstvo k privedeniu
všetkého ku Kristovi a spojí ho so
Synom a s Otcom v Duchu Svätom.
„Otec si predsavzal zjednotiť v Kristovi ako a vrátil nás k životu. Existuje jediný život,
v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.” ktorý stojí zato žiť - život Boží. Budeme ho
(porov. Ef 1, 10)
mať v hojnosti, ak budeme milovať toho,
ktorý je prameňom života - Trojjediného
Rok 2000 bol veľkou duchovnou Boha.
udalosťou. Nebol len jednoduchou oslavou
začiatku nového tisícročia, ale stal sa
Lucifer nenávidí Boha, snaží sa ho však
epochálnym obratom. Cirkev na Zemi, najmä napodobňovať. Myslí si totiž, že je ako Boh.
katolícka hierarchia, mala urobiť kvalitatívny Cíti povinnosť robiť to, čo robí Boh, ale robí
skok, aby mohla vstúpiť do novosti časov. to s opačným úmyslom. Kým Boh pôsobí pre
Mala za sebou zanechať chyby a nevernosti dobro ľudí a stvorenia, Lucifer pôsobí ku
minulosti. Kresťanom bolo udelených veľa skaze všetkých a úplne pohŕda všetkým, čo
milostí, aby sa tomu otvorili.
Boh stvoril. Lucifer aby napodobňoval Boha,
Lucifer vie, že Boží plán je nezastaviteľný. predstavuje sa svojím prívržencom, najmä tým
Pochopil, že aj on musí pristúpiť ku najvernejším, rozličnými spôsobmi. Má
konečnej fáze svojho plánu. Chce čo najviac svojich zasvätených, ktorí mu obetujú život,
brániť Božiemu pôsobeniu. Má v úmysle ako to robia veriaci alebo ako by to mali robiť
upevniť svoju moc tým, že bude čo najviac vo vzťahu k Bohu. Medzi zasvätenými
škodiť Cirkvi zvnútra aj zvonku a stále viac diablovi sú ilumináti, ktorí sú na vrchole
zotročovať ľudstvo. Lucifer, stály rebel, satanskej pyramídy moci. Potom existujú ďalší
prikázal svojím médiám a adeptom siekt, aby zasvätení, ktorí nie sú tak vysoko, ale sú tiež
začali preklínať a škodiť jednotlivcom, záludní a mocní. Luciferovi sa zasväcuje veľa
skupinám, komunitám a národom, ktorí by sa ľudí.
chceli obetovať Bohu.
Odkiaľ pochádza moc zasvätených
Nepodarilo sa mu vyprovokovať tretiu Luciferovi? Z darov, ktoré im Lucifer
svetovú vojnu pomocou mnohých poskytuje. Nezabudnime, že Lucifer bol veľmi
konfliktov, ktoré sem a tam rozosial na Zemi. mocným anjelom, ktorého stvoril Boh pre
Na Zemi potrebuje ničiacu vojnu, aby pokoril dobro. Vo chvíli, keď Boha zradil, bol veľmi
odpor národov, aby naviedol ľudí k silný a táto sila mu zostala, pretože mu ju Boh
považovaniu Boha za vinného, aby ho nechal. Boh nikdy neničí to, čo stvoril, a ak je
nenávideli, a aby zničil všetko, čo si nemohol stvorenie zlé, Boh mu určí hranice, aby
podriadiť.
nemohlo spôsobovať ďalšie zlo. Lucifer si
Všimnime si tvrdošijnosť zla. Lucifer pred preto zachoval veľa výsad, vďaka ktorým bol
zrejmou Božou prevahou odpovedá vzburou už od začiatku veľmi silným protivníkom. Tí,

ktorí zakúsili jeho pôsobenie, to vedia veľmi
dobre. Lucifer si úzkostlivo stráži svoje
schopnosti, vďaka ktorým vládne vzbúreným
ľuďom a trápi Božie deti.
Lucifer aby k sebe pritiahol ľudí, už od
začiatku používa svoje schopnosti a sľubuje
ich ľuďom. Sľubuje im, že ich urobí silných
ako je on sám, že budú nad všetkými
ostatnými. V skutočnosti sa Lucifer nikdy
nezriekol svojich schopností, aby ich
odovzdal ľuďom, ktorých ostatne nenávidí.
Dal im len nejaké odrobinky. Zo svojej
minulosti anjela svetla si zachoval poznanie
mnohých duchovných a fyzikálnych
zákonov, čo mu jednoducho umožňuje
prebudiť v ľuďoch určité schopnosti, ktoré v
nich driemu, ako je napríklad
telepatia. Prebúdza ich, pretože má na
tom záujem. Potrebuje ľudí na
uskutočnenie svojich plánov, ale nie
z lásky. Boh naopak ľuďom poskytuje
svoje dary v hojnosti a nedáva im
nejaké odrobinky. Neprebúdza
schopnosti duše keď vie, že by mohli
byť pre človeka nebezpečné. Boh
dáva z lásky, aby umožnil človeku
pozdvihnúť sa a pochopiť, že je Božím
dieťaťom.
Sebeckí a povrchní ľudia, ktorí
nemilujú Boha, bežia za Luciferom
a sú ochotní sa mu zapredať, len aby
obdržali nejaký dar. To sa deje
omnoho častejšie než si myslíme.
Preto ľudstvo nedokáže vyjsť zo
svojej slepej uličky. Luciferove dary
sú viac cenené než Božie dary, pretože
zaisťujú bezprostredný hmotný
blahobyt, čo predstavuje to, po čom
ľudia najviac túžia. Tieto dary však
nenapomáhajú v raste ducha, naopak,
upínajú ho stále viac k zemi. Božie dary však
ľudského ducha pozdvihujú a posväcujú.
Keďže väčšina ľudstva nedychtí za Božími
darmi, ktoré pozdvihujú ducha, ale za darmi,
ktoré zaisťujú hmotný blahobyt, výsledok je
taký, aký vidíme. Ľudstvo je utláčané tlakom
svojich potrieb a nenásytných túžob. Čím viac
je utláčané, tým viac sa približuje Luciferovi,
ktorý ho zväzuje stále viac k sebe.
Ako z toho všetkého vyjsť von? Dôverou v
Prozreteľnosť a hľadaním vznešených darov,
pravých darov, ktoré slúžia človeku ako to
povedal Ježiš: „Nebuďte teda ustarostení a
nehovorte: ´Čo budeme jesť?´ alebo ´Čo
budeme piť?´ alebo ´Čo si oblečieme?´ Veď
po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť a toto všetko dostanete
navyše.” (Mt 6, 31-33) Ľudstvo žiaľ na prvom
mieste žiada len jedlo a odev, ale aj potešenie,
pohodlie. Dáva na prvé miesto nenásytnú
túžbu vládnuť svetu. Tak stráca zo zreteľa
skutočné dobro, jednoduchý a šťastný život
v súlade s blížnym a so stvorením, ktorý
človek žije pred láskyplným Božím pohľadom.
Ľudia aby boli šťastní, nič iné nepotrebujú.
Ostatné sú smeti.
Lucifer začal alarmovať svojich
prívržencov a zvestoval im mohutný protiútok
proti Bohu a jeho verným. Chce na Zemi
zvláštnym pôsobením vykoreniť vieru v Boha
zo sŕdc ľudí. Chce sa uchyľovať k stále
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hromadnejšiemu terorizmu, podnecovať
svetový konflikt a oblomiť odpor ľudstva.
Pripravuje príchod Antikrista a na základe
chovania svojich najdôvernejších adeptov
zváži, koho si vyberie za Antikrista. To všetko
sa odohralo na začiatku roku 2000. Od tej doby
ľudstvo na Zemi
zakúsilo prvé plody
plánovaného
pôsobenia Lucifera a
jeho iluminátov.
Nezastavujme sa
nad tým, čo chce
robiť satan, čo chce
robiť Lucifer, ale
zamerajme sa na to,
čo chceme robiť my a
pre
čo
sa
rozhodneme.
S
ohľadom na nové
stvorenie a na druhý
Kristov príchod, s
ohľadom na premenu
ľudstva, je veriaci
človek povolaný k
premene. Premena
môže nastať iba
vtedy, keď sa
otvoríme Božiemu
Duchu. Kresťania
dobre vedia, že
Cirkev sa zrodila na Turíce. Duch je v Cirkvi
prítomný, ale ak chýba účasť kresťanov na
živote Ducha, nemajú silu a nemajú svetlo.
Ľudstvo je určené na to, aby dospelo k
vesmírnym Turícam. Všetko bude pritiahnuté
k Bohu pod zákonmi Ducha. To je vôľa Boha
Otca.
Boh nemôže nič urobiť bez našej účasti.
Naše rozhodnutie, naša pozícia musia byť
určované určitými zákonmi, ktoré určujú
duchovný život. Keď človek neprijíma určitú
inštitúciu, nejakú skupinu alebo nejakú
komunitu, neprijíma určitú milosť, ktorú Boh
dáva, a Boh túto milosť berie späť. To zo
spravodlivosti, aby človek zakúsil horkosť
následkov svojho postoja a aby sa obrátil.
Prichádza Lucifer, aby skúšal človeka. A keď
človek ostáva vo svojej pozícii odmietania
milostí, stráca ich.
V minulom storočí dostal Boží ľud aj
jednotlivci veľa milostí. Musíme sa zamyslieť
nad tým, či tieto milosti boli prijaté a aké boli
následky, či sme prijali dostatočne vážne
prítomnosť Panny Márie a milosti, ktoré dal
Ježiš cez svätú Faustínu. Čím sme my,
kresťania, čím je Cirkev, čím je Boží ľud? Boží
ľud by mal byť spoločenstvom Božích detí.
A kým sú Božie deti? Keď poznáme rodičov a
vidíme dieťa, hneď povieme, to je dieťa toho
a toho, pretože sa podobá na svojich rodičov.
My sme stvorení na Boží obraz a podobu.
Našou úlohou v tejto dobe je rozhodnutie sa
zjavovať Božiu tvár, Kristovu tvár, a pôsobiť
podobne ako Kristus. Ak na to nie sme
pripravení, nemáme Kristovho Ducha. Svätý
Pavol hovorí: Kto nemá Kristovho Ducha, ten
mu nepatrí.
Patriť formálne k Cirkvi, na čo to slúži? Byť
medzi dvanástimi apoštolmi, na čo je byť
Judášom? Žijeme v dobe, keď Ježiš hovorí o
svätom Michalovi: On nezľaví nikomu,
pretože všetko bude zamerané k spoločenstvu

v Duchu, v Duchu Kristovom, a jeho
prostredníctvom v podriadení Otcovej vôli.
V Bohu sú všetky zákony Ducha dokonalé a
my musíme dosiahnuť tento bod v našej
premene.
Ako je možné vyriešiť túto krízu, v ktorej
sa nachádza Zem? Tým,
že budeme spojení v
Kristovom Duchu.
Kresťania sa musia
spojiť v Kristovom
Duchu. Od svojho
formálneho prináležania
ku štruktúre, ktorá
ničomu nenapomáha,
musia prejsť ku
spoločenstvu v Duchu.
Inak hovoríme o strete
kultúr, náboženstiev a
podobne. Vieme, že v
tejto dobe prenikajú
medzi ľudí rozličné idey,
ako hadi a znečisťujú,
zamorujú. Počujeme, že
sa hovorí, že my aj oni
máme rovnakého Boha,
ale sa zabíjame. Aký
môže byť ten rovnaký
Boh? To znamená, že ani
jedni
ani
druhí
nepoznajú pravého
Boha. Boh nezabíja, neničí. Hovorí sa, že v
budúcnosti bude súžitie rozličných
náboženstiev v pokoji, všetci budú rovnakí.
To je pekná kultúra, ale navzájom sa pojeme,
ak budeme mať rozličného ducha. Nie je
možné žiť v manželstve, kde sú rozliční
duchovia. Nie je možné žiť v nejakej
komunite, kde sú protikladní duchovia. Tieto
neporiadky sú neporiadkami stretov duchov.
Prišiel čas, keď sa treba rozhodnúť prináležať
Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom. Ak
neodzrkadlujeme Kristovu tvár, nezjavujeme
ju na našej tvári, ako aj tvár Panny Márie na
našej tvári. Ak nepôsobíme podobne ako
Kristus, Duch Svätý cez nás neprechádza,
nenachádza miesto. Boh nikoho nenúti. On
žiada účasť.
Treba sa rozhodnúť. Dnes nie je možné
zvíťaziť v boji puškami, ani najmodernejšími
zbraňami, ktoré ničia ľudstvo, či už na strane
teroristov alebo na druhej strane. Sme
povolaní, aby sme zjavovali Boha, ktorý
obnovuje, a ktorý mení a robí človeka
celistvým. Dávajme si pozor na satanove dary.
Nejedná sa iba o dary, ktoré získavajú tí, ktorí
sa k nemu otvorene priznávajú, ale o všetky
dary, ktoré obdržia egoisti, pretože sú
vystavení týmto darom. Aj egoisti
duchovných darov sú mu vystavení. Sú to tí,
ktorí chcú získať nejaké charizmy, nejaké
duchovné dary, ktorí chcú obdržať nejaké
poznanie a chcú mať moc, aby vládli. Ako
sme počuli, Boh nám ponúka spoločenstvo s
ním. Prozreteľnosť je zákonom celého
vesmíru. Boh v spoločenstve s nami a my v
spoločenstve s Bohom. Prispejme k Božiemu
dielu. To, čo môžeme dať, dajme, a čo vieme
robiť, urobme to, a aj to, čo nás presahuje, čo
nedokážeme sami vyriešiť a čo nevieme
urobiť, pretože Boh vládne vo vesmíre. My
nazývame Ježiša Kráľom vesmíru. Mnohí ho
vzývajú ako Kráľa a treba mu dovoliť, aby v

nás vládol a aby vládol skrz nás. Egoistický
človek beží za impulzami, ktoré prebúdzajú
jeho egoizmus, aj nevedome a končia pri zle.
Jediná cesta, ktorou môžeme ísť, je cesta
obetovania života Bohu, aby Boh tento život
premenil a urobil ho dokonalým,
neporušeným. Tak sa dostávame k
nepoškvrnenému a neporušenému životu bez
chýb a víťazíme nad porušenosťou. Keď takto
pristupujeme k Bohu, prúdi medzi nami
spoločenstvo. Tu už tu nie sú vojny, vojny
náboženstiev, kultúr, charakterov. Všetko je
v súlade. Kresťanstvo je povolané k tomu,
aby vyšlo z formalizmu a dalo sa k dispozícii
Kristovi a aby bolo pripravené prijať milosti
a spolupracovať s milosťou v sile Ducha
Svätého tak, ako boli pripravení apoštoli a
učeníci, keď prijali Ducha Svätého. Boh chce
dať celej Cirkvi, celému Božiemu ľudu a
všetkým, ktorí chcú žiť s Bohom, tohto
Ducha. Dôležité je rozhodnutie. Nech nám
Duch Svätý dá milosť pochopiť čas, v ktorom
sa nachádzame, a to, čo máme robiť. Nech
nám dá silu rozhodnúť sa a prijať Boží život,
prijať Krista a Ducha Svätého. Teda to, čo je
úlohou každého kresťana, každého Božieho
dieťaťa. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
br. Tomáš

Modlitba k svätému Josefovi
Svätý Jozef, spravodlivý medzi
spravodlivými,
ochranca Božej rodiny v celom vesmíre,
opatruj Cirkev na Zemi v tejto chúlostivej a
dôležitej dobe.
Prihováraj sa pred Bohom,
aby Cirkev išla vždy správnou cestou
a v pokoji prekonávala ťažkosti,
provokácie a prekážky,
ktoré pred ňu stavia duch sveta.
Nech planúci oheň tvojho srdca v nás
zapáli skutočnú vieru,
istú nádej a vznešenú lásku,
aby sme mohli ísť spoločne s tebou a s
tvojou panenskou Snúbenicou Máriou
po ťažkých cestách nášho života.
Veď nás, ako si viedol a držal za ruku
malého Ježiša.
Pomáhal si mu vyrásť a stať sa mužom,
pomôž aj nám stať sa skutočnými Božími
deťmi
na slávu a česť Najsvätejšej Trojice.
Amen.

7

MEDŽUGORIE
Medžugorie v Cirkvi
2. Posolstvá a katolícka viera
V prvých dňoch zjavení dávala Panna
Mária posolstvá, ktoré sa navzájom medzi
sebou môžu považovať za doplňujúce a ktoré
nám dávajú hlavný pohľad. Keď Kráľovná
pokoja 26.júna odpovedala na otázku, prečo
si vybrala práve toto miesto, povedala:
„Pretože som tu našla veľa dobrých
veriacich.” Nato (27. júna) Panna Mária svoje
posolstvo obrátila na kňazov a odporučila:
„Aby vytrvali vo viere a ochraňovali vieru
iných.” Na ďalší deň dala posolstvo
všetkému ľudu: „Aby sa ľud modlil a pevne
veril.”
Veľmi jasne je tu vyjadrená centrálnosť
viery a vytrvalosť v nej. V nasledujúcich
rokoch posolstvá pokračujú v nabádaní vo
viere podľa typicky katolíckeho náhľadu
a treba povedať, že nielen v doktríne, ale aj
v živote, ktorý sa rodí z vyznania viery. Totiž
prvým prvkom, ktorý sa vzťahuje na vieru, je
obrátenie, zmena života, a to je pozvanie, ktoré
posolstvá prezentovali všetkými možnými
spôsobmi: „Drahé deti, obráťte sa vy všetci
vo farnosti a tak pomôžete obrátiť sa
všetkým, ktorí sem prichádzajú.” (8. 3. 1984)
Obrátenie je „osobné” (13. 2. 1986),
„každodenné” (25. 2. 1993), „napĺňa radosťou”
(25. 4. 1996), je „cestou”, pre ktorú sa treba
rozhodnúť (25. 10. 2010), a je aj novým
spôsobom myslenia: „Chcem, aby ste sa ako
Božie deti povzniesli nad ľudské zmýšľanie
a vždy znovu vo všetkom hľadali Božie
zmýšľanie.” (2. 12. 2013) Táto cesta obrátenia
pomáha neustálemu rastu vo viere a umožňuje
stretnutie s Bohom a s „mojím synom.”
Doktrína viery, ktorá je načrtnutá v posolstvách, je viera v Ježiša, Božieho Syna,
narodeného z Márie: „Dnes vás volám, aby
ste sa zastavili pred jasličkami a rozjímali
o Ježišovi, ktorého vám aj dnes dávam.” (25.
12. 2008) „Všetkých vás chcem viesť k môjmu synovi a vášmu Spasiteľovi.
Neuvedomujete si, že bez neho nemáte radosť
ani pokoj, a ani budúcnosť ani večný život.”
(25. 7. 2010) „Drahé deti, v týchto
nepokojných časoch vás nanovo pozývam ísť
za mojím synom, nasledovať ho... v mojom
synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj
a spásu.” (2. 6. 2013)
Mária nás pozýva nasledovať Krista na
ceste pokory, pretože: „On, ktorý mohol
urobiť všetko silou, vybral si lásku, dajúc
vám príklad.” (2. 7. 2008) „Vybral si
poníženosť, pokoru a lásku.” (2. 7. 2007)
Pozýva nás rozjímať o jeho tajomstvách,
predovšetkým o jeho narodení (25. 11. 1993)
a o jeho utrpení, smrti a vzkriesení (25. 3. 2013).
Vychádzajúc z tohto stredu, z viery v Ježiša
Krista a z obrátenia, Panna Mária vkladá do
posolstiev všetky ďalšie ponaučenia, ktoré
nám v týchto rokoch dala a ktorými nám dala
nové impulzy na praktizovanie a na prežívanie
základných právd viery. Medžugorské
posolstvo sa teda neobmedzuje na nejaký
jednotlivý bod alebo na nejaké dobré
povzbudenie, ale dotýka sa samotných

koreňov viery: „V tomto
čase sa osobitným
spôsobom modlím pred
Bohom, aby vám daroval
dar viery.” (25. 11. 2005)
„Moje
materinské
pozvanie, s ktorým sa
k vám dnes obraciam, je
pozvanie pravdy a života. Môj syn, ktorý je život,
vás miluje a pozná v pravde. Aby ste spoznali
a milovali seba, musíte spoznať môjho syna,
a aby ste spoznali a milovali druhých, musíte
v nich vidieť môjho syna.” (2. 7. 2010) V posolstvách viackrát nachádzame odvolanie na
skutočnosť, že viera rastie vždy v spojení
s modlitbou, s každodenným čítaním a rozjímaním nad Božím slovom a najmä sa zakladá
na sviatostnom živote v spojení so svätou
omšou, častou spoveďou a adoráciou: „Preto
venujte čo najviac času modlitbe a poklone
Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby
vás premenil a vložil do vašich sŕdc živú
vieru a túžbu po večnom živote.” (25. 3. 2008)
Osobitným spôsobom sa časté prijímanie
sviatostí považuje za neodmysliteľnú
podmienku na ochranu a sýtenie viery: „Svätá
omša, vaša najvyššia a najsilnejšia
modlitba, nech je stredom vášho
duchovného života.” (2. 8. 2008)
„Vyznávaním hriechov sa zriekate všetkého,
čo vás vzdialilo od môjho syna a urobilo
váš život prázdnym a neplodným.” (2. 5.
2011)
Tu sa vkladajú aj zdôraznenia liturgického
obdobia, ktoré dali už v posolstvách pre
farnosť náuke o viere závan cirkevného
obdobia. Panna Mária s pravidelnosťou
pozýva k uvažovaniu o večnom živote: „Ste
takí slepí a naviazaní na pozemské veci
a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal,
aby som vás viedla k večnému životu.” (25.
10. 2006) Mária pozýva teda premýšľať nad
tým, že bude stretnutie s Bohom:
„Nezabudnite, že prídete pred nebeského
Otca a budete mu rozprávať o vás. Buďte
pripravení!” (2. 4. 2013) A vizionárke Mirjane
zverila úlohu modliť sa za duše v očistci.
Kresťanská viera má aj svoje dejiny a bola
počas dlhých storočí dosvedčovaná a obraňovaná tými, ktorí nás v Cirkvi predchádzali.
Preto chápeme pozvania vložené do
posolstiev, že máme „napodobňovať život
svätých” (25. 10. 2004) a vstúpiť do tradície,
ktorú Cirkev vytvorila „aby ste sa stali
svedkami tým, že budete žiť vieru vašich
otcov.” (25. 9. 1998) Jedno veľmi jasné
posolstvo ukazuje hodnotu tejto vernosti
a orientuje ju na misionársku dimenziu: „Milé
deti, ja som vás viedla a vediem vás týmto
časom milosti, aby ste si uvedomili svoje
kresťanské povolanie. Svätí mučeníci
umierali svedčiac: 'Ja som kresťan a milujem
Boha nado všetko!' Milé deti, aj dnes vás
pozývam, aby ste sa radovali a boli
radostnými kresťanmi, zodpovední a uvedomelí, že vás Boh povolal, aby ste zvláštnym
spôsobom boli radostne otvorenou náručou
voči tým, ktorí neveria, aby podľa príkladu
vášho života dosiahli vieru a lásku k Bohu.”
(25. 11. 97)
Marco Vignati,
Spoločenstvo Máriin dom, Rím

Sacrificium
Svätá omša sa po latinsky volá sacrificium.
Toto slovo sa nedá do slovenčiny úplne
preložiť. Ak by sme ho preložili slovom
„obeť”, nie je to úplne výstižný preklad, lebo
latinské „sacrificium” znamená omnoho viac.
Ak niekto položí na oltár peniaz, hovorí sa
tomu daru už obeť. Ale sacrificium je ešte viac,
znamená zvlášť slávne a významné
odovzdanie nejakého daru Bohu.
Sacrificium vo svojom vlastnom a plnom
zmysle znamená vonkajší, viditeľný dar, ktorý
sa prináša jedine a výhradne Bohu, a to rukami
riadne vysväteného kňaza, ktorý tento dar
tajomným spôsobom posväcuje za účelom,
aby tým bol uznaný a uctený Boh ako
zvrchovaný Pán. Sacrificium sa teda deje len
vtedy, keď kňaz nad jemu podanými vecami
niečo koná. Napríklad keď v Starom zákone
kňaz zabil a spálil darované zviera, alebo keď
v Novom zákone kňaz prednesený chlieb
posvätnými slovami v Pánovo Telo premieňa,
láme a požíva.
Tento úkon kňaza už predstavuje doslovný
preklad slova sacrificium. Toto slovo je zložené z dvoch slov - sacrum ( sväté) a facere (konať), čo spolu znamená svätým čiže posväteným urobiť. Práve človek pri saccrificiu nejakú
vec, dar, zo všeobecného užívania vyjíma a
Bohu prostredníctvom kňaza venuje čže
zasväcuje. Keby sa s darom predneseným
Bohu nič nestalo, tento dar nie je sacrificium,
ale len prednesním alebo podaním.
Pri sacrifíciu sa deje aj prednesenie darov,
ale tu nie je hlavnou vecou dar, ktorý je
prednesený, ale samotné prednesenie. Lebo
sacrificium je dej, ktorý prebieha, a nie vec,
ktorá ďalej trvá. Preto sa pri sacrifíciu môže
stať, že sa Bohu síce páči prednesená vec,
ale nepáči sa mu prednesenie veci, keď sa
ten, kto dar prednáša, sám Bohu nepáči.
Martin z Kochemu: Výklad obeti
najdrahšej svätej omše

Celistvosť života nie je vonkajšie praktizovanie cností, ale stav duše, ktorá sa slobodne a s plným vedomím rozhodne žiť v pravde pod vedením Ducha Svätého. K úplnému uskutočneniu Božích plánov môže
dôjsť iba cez celistvú dušu, ktorá je úplne
odhodlaná prijať Božiu vôľu. Celistvý
človek súhlasí, aby sa Boh ujal jeho života.
Takto sa otvára cesta k úplnej obeti života.
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Posolstvo Mirjane
z 2 marca 2015
„Drahé deti! Vy ste mojou silou. Vy ste
mojimi apoštolmi, ktorí svojou láskou,
pokorou a tichosťou modlitby umožňujete,
aby ľudia spoznali môjho Syna. Vy žijete vo
mne. Vy ma nosíte vo svojom srdci. Vy viete,
že máte Matku, ktorá vás miluje a ktorá
prišla, aby vám priniesla lásku. Hľadím na
vás v nebeskom Otcovi - na vaše myšlienky,
vaše bolesti, vaše utrpenia - a ja ich obetujem
svojmu Synovi. Nebojte sa a nestrácajte
nádej, pretože môj Syn počúva svoju Matku.
Odkedy sa narodil, miluje a ja túžim, aby
všetky moje deti spoznali túto lásku. Túžim
po tom, aby všetci, čo ho opustili pre svoje
bolesti a nedorozumenie, sa k nemu vrátili
a aby všetci, ktorí ho nikdy nepoznali, mohli
prichádzať k nemu. Preto ste tu, moji apoštoli,
a ja ako Matka som s vami. Modlite sa za
pevnosť viery, lebo láska a milosrdenstvo
vychádzajú z pevnej viery. Skrz lásku a milosrdenstvo budete pomáhať všetkým, ktorí si
neuvedomujú, že si volia temnotu namiesto
svetla. Modlite sa za svojich pastierov,
pretože oni sú silou Cirkvi, ktorú vám
zanechal môj Syn. Skrz môjho Syna sú oni
pastiermi duší. Ďakujem vám.”

Vy ste tu, apoštoli moji,
a ja ako matka s vami

dza láska a milosrdenstvo.
Nerobme si ilúzie o pevnosti našej viery. Videli sme,
ako biedne padli osoby, aj
zasvätené osoby, považované za stĺpy viery. Nech sa
nik necíti v bezpečí a chránený pred pokušeniami starého
hada. Skrz lásku a milosrdenstvo pomôžete všetkým,
ktorí si neuvedomujú, že si
vyberajú tmu namiesto
svetla, upozorňuje Mária,
a toto upozornenie môže byť
uskutočnené iba čerpaním
Páter Jozo Zovko dostal od novozvolenej chorvátskej
Božej lásky a milosrdenstva.
prezidentky Kolindy Grabar Kitarovičovej 19. februára
Nestačí, aby sme konali sami
2015 oficiálne pozvanie, aby jej vysvätil kanceláriu. Páter
od seba. Ako nás to učí
Zovko v súčasnosti pôsobí vo františkánskom kláštore
skúsenosť, zavlieklo by nás
v Záhrebe. Túto správu prinieslo viacero internetových
to do omylu a viedlo by nás
portálov, čo s radosťou prijali všetci chorvátski katolíci.
to k rozdeleniu. Odvahu!
Paula Tomič
Mária je s nami a ak sa jej
zveríme, budeme cítiť
pokorou, ktorá je nedýchateľná pre toho, kto tento základný pilier zničí, zrúti sa celá
rozdeľuje a pre jeho prívržencov.
budova,´” citoval kardinál Caffarra pápeža.
Pokoj a radosť v Ježišovi a Márii!
(kath.net/jg) -zgN. Q.

Prorocké slová z roku 1980
k synode o rodine?
„Posledná bitka medzi Pánom a vládou
satana sa vybojuje o manželstvo a rodinu.”
Táto veta stojí v liste, ktorý napísala sestra
Lucia dos Santos, vizionárka z Fatimy,
kardinálovi Carlovi Caffarrovi, bolonskému
arcibiskupovi.
Kardinál Caffarra dostal v roku 1980 od
pápeža Jána Pavla II. poverenie založiť
Pápežský inštitút pre štúdium manželstva
a rodiny, ktorého bol aj prvým predsedom
(1981 až 1995). Keď prevzal túto úlohu, napísal
list sestre Lucii, v ktorom ju prosil o modlitbu.
V jej odpovedi bola aj spomínaná veta. „Proti
každému, kto sa zasadzuje za svätosť
manželstva a rodiny, sa bude v každom
ohľade bojovať a bude odmietaný, pretože
toto je rozhodujúca otázka,” dodala sestra
Lucia.
„Svätý pápež Ján Pavol II. takisto
považoval túto otázku za kľúčovú,” spomína
kardinál Caffarra. „Týka sa piliera stvorenia,
vzťahu muža a ženy v rámci generácií ´Ak sa

Myslím na Máriin ľud, ktorý sa v modlitbe
tlačí okolo Mirjany a čaká, aby prijal posolstvo, ktoré Mária Mirjane odovzdáva. Myslím
aj na veľa Máriiných detí, ktoré sú rovnako
v očakávaní, hoci sú fyzicky vzdialené, ale
duchovne sú veľmi blízko. S nostalgiou
myslím na tú požehnanú zem, toľkokrát
navštívenú a stále milovanú, kde je otvorené
nebo a nadprirodzeno je blízko a človeka
prirodzene dosahuje na každom rohu, v každom pohľade a v každej myšlienke. Človek
tam zakusuje a zažíva zázrak, že sa tam cíti ako
doma, či dokonca ako v Otcovom dome.
A Máriine slová dávajú za pravdu týmto
pocitom a týmto dojmom, ktoré tušia zázrak
a ktoré sú zázrakom: Žijete vo mne. Nosíte
ma vo svojom srdci. Viete, že máte matku,
ktorá vás miluje a ktorá prišla, aby priniesla
lásku. Nie je a ani nikdy nebude na svete
lepšia poistná zmluva ako je toto. Ktorá
poisťovacia spoločnosť môže človeku
zaručiť, že bude žiť v Márii a niesť ju vo
Posolstvá Kráľovnej pokoja,
svojom srdci? Máme matku, ktorá nás
Medžugorské ozveny nájdete na
kontempluje v nebeskom Otcovi a všetko, čo
internetovej stránke
nás sužuje, bolí a znepokojuje, to všetko
www.medzugorie.sk
odovzdáva synovi, svojmu Ježišovi. Mária
nás pritom uisťuje, že jej syn, ako to bolo už
v Káne Galilejskej, bude počúvať svoju matku
Medžugorské ozveny
a ako vtedy premenil vodu na víno, teraz zmení sú rozširované zdarma. Náklady sú hradené
našu prirodzenosť - už nebudeme stvorenia, z dobrovoľných príspevkov. Náš účet je:
ale deti. A ako také, budeme mať tie isté pocity
účet
: VÚB Bratislava-mesto
ako Kristus a budeme konať tak, aby všetci
názov účtu : MEDIATRIX
poznali jeho lásku a aby sa k nemu vrátili tí,
číslo účtu : 1350449953/0200.
ktorí ho opustili, a spoznali ho všetci, ktorí
Pre zahraničných darcov:
ho nikdy nepoznali. Preto ste tu, apoštoli
IBAN: SK70 0200 0000 0013 5044 9953
moji, a ja ako matka s vami. Modlite sa za
BIC : SUBASKBX
pevnosť viery, pretože z pevnej viery vycháPreklad: Gabriela Bagová, Elena Lehocká. Spolupracoval: Michal Lehocký. Za slovenské vydanie
zodpovedá Elena Lehocká. V slovenskom jazyku vychádza od roku 1998.

Otcova láska

Ježiš nás v evanjeliu vyzýva, aby sme tak
milovali, ako miluje Otec: „Ja vám však
hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby
ste boli synmi nebeského Otca; pretože on
dáva slnku svietiť na zlých aj dobrých a posiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.”
Potrebujeme pochopiť túto dokonalú
Otcovu lásku a jeho štedrosti je. Láska ktorá
očakáva niečo pre seba, nie je dokonalou
láskou. Sme deťmi Otca a Matky a sme
povolaní k štedrosti, ktorá sa v nás rodí z čistej lásky - byť darovaní, strávení. Takto môže
svet dostať požehnanie, lebo naše
požehnanie nie je určené len našim
priaznivcom, ale aj našim prenasledovateľom,
zlým a vzbúreným ľuďom. Nový Boží ľud
takto zastáva nesmiernu úlohu.
Prijmime podstatu evanjelia a budeme
svedkami Máriiných zjavení. Nech čistá láska
prenikne naše srdce a celú našu bytosť, aby
sa náš život stal živou eucharistiou, ktorá sa
daruje v každej chvíli.
Navzájom sa duchovne spojme a primknime sa k Srdcu Panny Márie a k srdcu svätého
Jozefa, lebo prichádza vietor a ľudstvo bude
skúšané. Modlime sa preto spoločne
modlitbu zasvätenia k Máriinmu Srdcu a k srdcu svätého Jozefa. Naša vernosť Božej Matke,
Kráľovnej pokoja, nech je zásadná, pretože
ona nás privádza k Srdcu svojho syna. Nech
nás nič a nikto neoddelí od Ježiša Krista
a prirodzene ani od jeho Matky.
Pri príležitosti výročia zjavení Kráľovnej
pokoja (25. júna) sa modlime zasväcujúce
modlitby Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie a Ježišovmu Srdcu, ktoré sme uviedli
v Medžugorských ozvenách číslo 218, aby
zavládol pokoj v celom vesmíre.
Požehnanie Otca i Syna i Ducha Svätého
nech zostúpi na nás.
redakcia
Jún 2015

