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NOVÉ TUiiíOE S MAiiIOU, NEPOŠKVRNENOU LUCHA SVÄTÉHO
Stojíne^pred javom, ktorý od čias apoštolov nemá obdoby v Cir

kvi o Duch Svätý znovu prichádza doprostred nás v tej sile a šteč/- 
«rosti ako kedysi na začiatku Cirkvi,
v "Dávam vám tie isté milosti ako prvým kresťanom,"

Vaa.ka Ti, Pane Ježišu!
Obnova sveta začala v Márii, v jej Nepoškvrnenom Počatí, Ko

nečne si Duch Svätý stvoril čisté a úprimné -ľudské srdce, v ktorom 
so cítil celkom dobre, akoby doma* Dc stredu tohoto Nepoškvrneného 
Srdca pc anjelovom zvestovaní a Máriinou súhlase umiestnil Pána Je
žiša. Odvtedy je to miesto, kde sa môžeme najľahšie stretnúť s-Je
žišom a pripodobniť sa mu pod vplyvom.nestvořeno j Lásky i materin
skej lásky Márie.

Duch Svätý si postupne za pomoci Nepoškvrneného Srdca^Panny 
Márie obnovuje naše srdcia, rodiny a. spoločenstvá a umiestňuje d c 
ich stredu Vzkrieseného Ježiša, nášho Spasiteľa, Pána a Prostred
níka, aby skrze neho v nás bol dokonale oslávený nebeský Otec..Tvo
rí si tak kvas obnovy Cirkvi a sveta, a to nielen u nás, kde pre
žívame skromné prvotiny obnovy, ale á j v celom svete. _ , k"

Chvála ti, Duchu Svätý, lebo si nesmierne veľký a šľachetný' 
vo svojej láske! . ý.

Ako sme mohli sledovať vc vysielaniach Vatikánskeho rozhlasu, 
začiatkom marca t,r. v Kocca d i Papa pri Ríme so konalo.medzinár 
rodné stretnutie zástupcov devätnástich cirkevný ch hnutí, ktoré- á a 
usilujú podľa príkladu prvých kresťanov a smerníc XI, Vatikánského 
koncilu o hlbšie prežívanie krstnáj a birmovnej milosti a tajom-' 
stva Cirkvi, ktorej hlavou je Kristus a dušou Duch Svätý, a ktorá 
z praktického hľadiska je vlastne spoločenstvo spoločenstiev;; vie
ry., modlitby, bratskej lásky a evanjelizovania. Tieto hnutia majú 
spolu asi 30 miliónov členov. Najväčšie: z nich sú:; Obnova ývDuchu 
Svatom /20 miliónov Členov/;, Modlitbový, apoštolát, miliónov-ple
nov/, Dielo Schon St.adt /2:; Militny/Šlsnov/, Oázy. /!$Cr-tisíc šlqnov/, 
Nechátechumenátne hnutie /& ,tisíc .spclc.čenetiev/ a hríút-ie - Svetlo, 
a Život. /300 tisíc členov .hlavne;;V;--Poľsku/. K týmto, hnutiam;lyT sne 
mohli .ešte., pripočítať MarJ^nsKe/iinu-tlp,.Véčerááiel.,ktoré sp vyzvo
nilo: -m posleúnom- desaťrc&í z laikov oko2&..Har iái^skehor"knaz sk'éhp,.. 
dinutia.p. o iné hnutia m i es.tnéhp .významu.,.: pra.pľl’j.úpe o-j u -nás .■ 1 ýý

Ide c skutočnú obnovu, která sa ped vplyvom Ducha Svätého; da
la dc^pohybu./v čase Koncilu a naplpc sa rozprúdila v pckcncilovom 
období, najma v poslednom desaťročí, kedy pod vedením Jána Pavla 
II. v znamení Ženy odetej. Slnkom vrcholí boj dobra a zla.



/Biskupská synoda c povolaní o poslaní laikov v Cirkvi, ktorá 
sa konala t,r. v oktobri v Ríme, tento pohyb obnovy schválila^ a 
zakotvila vo svojom posolstve.

To, že v spomenutých hnutiach nejde i,ba. c medu alebo q chvíľ
kové nadšenie, dokazujú mnohé obrátenia a radostný osobný a spoloč
ný život členov týchto hnutí, prevažne mladých, bohatý na žiyu vie
ru, modlitbu chvály, bratskú láskuýýskutky milosrdenstva a cvecie 
i dary Ducha Svätého. Taký život je'účinným svedectvom c^Bczéj lás
ke a ěiníiej prítomnosti Spasiteľa, Pána Ježiša i jeho Svätého Ducha 
a pochopiteľne priťahuje dalších. To vysvetľuje rýchly vzrast tých
to hnutí.

V hojnej miere sa vyskytujú, najmä v Obnove v Duchu^Svätom, 
oj vyššie duchovné dary, c ktorých píše svätý Pavol najmä y 12. 
a 14-. hlave 1. listu Korinťanom /dary poznania: dar poznania, múd
rosti a rozlišovania duchov; dary hečindar proroctva, jazykov a 
vysvetľovania jazykov; dary kenanlá: "dar uzdravovania, viery a zá
zrakov/. Tieto dary sú veľmi účinné pri budovaní spoločenstva, hčLgv- 
ne jeho skutočnej jednoty ,a pri evan jelizevaní, najmä" v spojení so 
službou oslobodzovania 'a uzdravovania*) r. ý : \ /

Zdá sa, že je to Božia cäpcvecí na modlitby Cirkvi v spoločen
stve s Pannou Máriou, podobne oko kedysi v Jeruzalemskom večeřadle.

Pri otvorení Koncilu sa modlil pápež Ján XXIII* takto k Duchu 
Svätému: "Obnovuj svoje zázraky v našich dňoch, aby sa znova•siali 
Turíce, a daj svojej Cirkvi, aby sa vytrvalo modlila, aby bola jed
no srdce a jedna duša, a to s Máriou, Ježišovou Matkou, riadená svä
tým Petrom." Papež prosil všetkých kresťanov, aby sa pripojili k 
tejto modlitbe. Mnohí tak urobili a našlo to odozvu aj v liturgic
ké" j’ modlitbe Cirkvi /v novom Rímskom misáli, str. 939 a 943/:

- Bože Otče, ty posväcuješ svoju Cirkev vo všétkých krajoch a ná
rodoch, napln celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich ve
riacich obnovuj aj -teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal 
pri prvom hlásaní evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,...

y Všemohúci Bože,... vrúcne ťa prosíme, daj, aby tvoja Cirkev 
s materskou pomocou Panny Márie ohlasovala evanjelium všetkým náro
dom a naplnila svet prejavmi Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána.

Panna Mária ako Matka Cirkvi vstúpila znovu do modlitbových ve- 
čeradiel svojich deti a v jednomyseľnej modlitbe s nimi vyprosila 
a vyprosuje obnovu Cirkvi i sveta skrze nové hojné vyliatie Ducha 
Svätého. ..;-j ľ./J m;-

Boh znovu v hojnejšej miere plní svoje prisľúbenie dané už 
skrze proroka Jcela /3, 1-5; Sk 2, 16-21/, skrze Jána Krstiteľa a 
predovšetkým skrze svojho Syna Krista , pomazaného Duchom Svätým v 
plnej miere. Svätý Peter nás ubezpečuje, že tete prisľúbenie patrí 
aj néL a dáva nám pokyn, aby sme ho obsiahli: "Robte pokánie a nech 
sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista^na odpustenie svo
jich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Vecí to prisľúbenie pa
trí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú daleko, všetkým, ktorých si 
povolá Pán, náš Boh" /Sk 2, 38-39/. . .oj

Nové Turíce teda už začali. V plnej miere VŠ©§: ešte len nasta
nú, keď v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie, ktorému"sme sa zasvätili, 
staneme sa opravdivými Ježišovými maličkými s v súhlasnej modlitbe 
spolu s Máriou na našich modlitbových spoločenstvách húdeme vrúcne 
volat?:-"Príd, .Pane. Ježišu, spolu e Duchom SVätým na'mocný . príhovor 
Nepoškvrneného Srdca apbnpv m i  ako otcovo kráľovstvo J
Bóh;vypočuje modlitbu *'svoji$$ Vyholených, čo k nemu;volajú dnom i 
nocou" /Lk 18,7/» a^zlomí moc Satana a všetko pretvorí vo éVcjcm 
Synovi a v Duchu Svätom. Preto volajme v Ježišovou mene srdcom, ži
votom i ústami: m



"Vyšli svojho Ducha a všetko bude pretvorené a obnovíš tvár
nosť zeme! Aleluja!" . C) —

V týchto dňoch rastie počet ľudí, ktorí v hnutiach a v šíria
cich sa spelo ženstvách na prvé miesto kladú modlitbu a tým činom 
sa usilujú o duchovnú obnovu. Toto je vjznamné a nádejné znamenie.. 
Veriaci v tom nachádza júj? omoc, že Duch Svätý pre búd za v ich srd
ciach hlbokú túžbu po svätosti... Takto privádzajú naše časy ľudí, 
ktorí sa vraca ' k modlitbe, bližšie k Duchu Svätémuv... Kiež by 
ich takáto nábo nesť pod vedením Ducha Svätého posilňovala v jed
note s Cirkvou a s jej učiteľskou službou.

Ján PáVár IÍÍ7 ÉÄčýkÍl*&á':ob'uchu“Svätc£v

PitIDE NA VÁS S í A C HEN
Príhovor Panny Márie pre Mariánske kňazské hnutie cez otca 

Štefana Gcbbihc, Inverness /Florida, USA/, 8 septembra.,3980 na 
sviatok Narodenia Panny Márie

Dnes, milovaní synovia, zhromažďujete sa vr * ľkorn počte; pri
chádzate z najvzdialenejších štátov tohoto národa, aby ste prežili 
dva dni so mnou vo Večeřadle.

Tu je hodina, aby ste beli spolu sc mnou v modlitbe a láske. 
Lásma medzi vami má rásť, kým z vás nevytvorí jednotu.

Ak vytrváte so mnou v ̂ modlitbe, budem vás môcť urobiť pripra
venými pnijať Dar Ducha Svätého, ktorý sa vám chce čoraz intenzív
nejšie darovať. Toto je jeho hodina, lebo skrze mocné pôsobenie je
ho lásky celý svet bude očistený a obnovený.,.

Príde k vám ako horiaci a spaľujúci oheň; príde ako svedok môj 
ho. Syna, ktorý vo svojej osobe a vo svojom slove ešte nikdy nebol 
tak veľmi potupený a zradený. . p ‘

Príde, aby priviedol svet .späť k dokonalej oslave Otca. Pri
pravte sa na prijatie tohto veľkého Daru, ktorý pre vás získalo mo
je Nepoškvrnené Srdce.

Aj ako malé dieťa som vašou Matkou. Hľaäte na mňa, aby ste sa 
stali menšími. Vaša malosť je mojou veľkou silou.

Zhromaždite sa dnes okolo mojej kolísky a obetujte sa mi, ako 
malé láskou a dôverou rozvoniavajúce kvety. A spoločne urobme za
dosť vôli Nebeského Otca, aby sa skoro mohlo splniť to, čo určil 
pre záchranu sveta.

-  o  -

Tito všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu sc 
ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s átrj-bratmi.

ý;' Sk 1 , 14*' \: ’fim. ■

SÚHLASNÁ MODLITBA v;V-ý
Prostriedok vytvorenia jednoty i prejav vytvorenej jednoty
Naše základňové spoločenstvá sú zbytočné - nemajú zmysel - ak 

neuskutočnia základné predpoklady spoločnej účinnej modlitby, ak 
sa úprimne ne snažia c vytvorenie bratskej jednoty v Ježišovi, za 
ktorú so on modlil pred svojím utrpením, pre ktorú založil Cirkev, 
daroval so nám v Eucharistii, zoslal Ducha Svätého a dal nám Mat
ku jednoty Pannu Máriu a pre ktorú trpel i zomrel na kríži.

Cirkev je hierarchicko-charizmatické spoločenstve viery, mod
litby, bratskej lásky a evanjeliového poslania* Všetkými týmito



prvkami sa buduje jednota spoločenstva. Najviac však modlitbou^ kto
rá oživuje vieru, roznecuje bratskú lásku a dáva silu Ducha Sva’tého
na spásonosné poslanie.

Aj Pán Ježiš vkladá nádej do tohto prostriedku.
Y Evanjeliu podľa Matúša /18, 19-20/ nám hovorí:"A zasa vám ho

vor íu: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja medzi nimi."

A v príhovore zo 6. 5* 1986 /IX. hlava/ nám Pán Ježiš hovorí, 
že súčasné ťažkosti môžeme prekonať-vierou a poslušnosťou a najmä 
súhlasnou modlitbou. Vypočujme si jeho slová:

"Očakávam od vás úplnú poslušnosť. Uvidím, čo sa zmení na zá
klade tohto príhovoru vo vašom živote. Ak nič, načo sa vám takýmto 
príhovorom prihováram. Ja nie som v zásuvke.

Ja som vo vašom každodennom živote, na kríži. Tam visím ako Boh 
opustený, smutný a sám, a predsa víťaziaci pre svoju nekonečnú vie
ru v Otca, že da /uskutoční/ prisľúbenie, ktoré bol povedal, že sply 
ní to, o čo budete prosiť dvaja - traja v mojom mene. Ale 
byť v láske pre moje meno." • „f

Musí to byť: *  ¥  * A  '
- s vierou, lebo všetko je možné tomu, kto verí,
- v jednote - ako u prvých kresťanov, ktorí mali jedno srdce

a jednu dušu, ktorí boli voči sebe úplne otvorení a mali všetko spo
ločné,

- v láske pre moje mene, aby Pán Ježiš bel čc najviac osláve
ný, lebo si to maximálne zaslúži tento Emanuel tento "Boh s nami"

a aby skrze^oslavu jeho mena, skrze naše stretanie sa v Ježi
šovi^ nms čo najviac naplnil Duch Svätý a mohol sa tak prejaviť a 
byť oslávený skrze nás, a aby tak skrze našu plodnú jednotu v Ježi
šovi a v Duchu Svetom bol čo najviac oslávený aj Nebeský Otec, ne
vyčerpateľný Prameň všetkého dobro a každej rodiny no nebi i-na zemi.

Zamyslíme sa nad tým, ako plníme tieto podmienky účinnej súhla
snej modlitby í Aké je naše úsilie o jednotu e bratmi a sestrami? Akú 
je naša viera? Aké je naše zapojenie sa do súhlasnej modlitby?

Iba formálne pasívne "Amen" na konci rozhodne nestačí. Tu tre
ba urobiť čosi viac!

čc preto urobím konkrétne ja?
Poznámka: * *

Odporúčam prebrať si na stretnutiach aj úvahu "Súhlasné modlit
ba" zo Slova života 3, str. 318-321.

musí tc ir
^r cm Á

PAVOL VI. A OBNOVA V DUCHU SVÄTOM
Pápež Pavol VI. nazval Obnovu "nádejou Cirkvi", keá prehovoril 

na medzinárodnom kongrese skupín Obnovy zhromaždenom v bazilike svä
tého Petra na turíčny pondelok v roku 1975» Tento prihovor, z ktoré
ho predkladáme úryvok, všeobecne sa uznáva za veľký prínos pre Obno
vu, Pápež povedal:

Drahí„synovia a dcéry I
Vo Svätom roku ste si vybrali Rím, aby ste v noa slávili svoj 

tretí medzinárodný kongres. Poprosili ete nés, aby sme sa s vami 
stretli a prehovorili k véu. Chceli ete tak prejaviť svoju spojitosť 
s. Cirkvou, založenou Ježišom Kristom a svoju vernosť stolcu svätého 
Petra, Vaša náklonnosť oprieť sa c Cirkev je autentickým znakom účin
kovania Ducha Svatého, Boh sa stal Človekom v Ježišovi Kristovi. Je
ho tajomným telom je Cirkev a v nej so na Turíce zjavil Duch Kristov, 
ked zostúpil na apoštolov zhromaždených "v hornej sieni domu" a zotrvá
vajúcich na modlitbách "spolu s Ježišovou matkou Máriou'* /Sk 1, 13-14/,



C i r k e vN á d e j '  p r e i p r e  ŝ v e t
.Dnešná Cirkev i svet potrebujú viac ako inokedy, aby sa div 

Turíc naďalej dokončieval v dedinu.ch. Lebo dnešný človek., fascinova
ný vlastným pokrokom, začal si namýšľať, že - ako to povedal posled
ný koncil - "sám si pre seba stanovuje cieľ, považuje sa za.- jediné- : 
ho tvorcu a demiurga vlastnej historie". U koľkých ľudí, a to aj u.ý 
tých, ktorí azda z tradicionalizmu uznávajú jeho jestvovanie a z po
vinnosti mu vzdávajú česť, je Boh vylúčený z ich života.

Pre tak silno sekularizovaný svet niet nič potrebne jšie ,...ako 
oná "duchovnú obnova", akú pred našimi očami'prebúdza Duc.h Svätý v 
najrozličnejších spoločenstvách a krajinách. Prejavy tejto Obnovy 
sú rozmanité: patrí k nej duchovné spojenie, intímna jednota^s Bo
hom, ktorá sa dosahuje verným zachovávaním krstných sľubov. Často 
sa to prejavuje v spoločnej modlitbe, pri ktorej sa každý slobodne 
vy-jadruje, a tým napomáha, podporuje a oživuje Qodlitbu druhých. V 
základe toho všetkého je osobné presvedčenie, 1toré vyplýva nielen 
z poučenia, ktoré dáva viera, ale rovnako z istého experimentálneho 
zážitku, že človek bez Boha nie je schopný nič urobiť, ale s ním sa 
môže odvážiť na všetko. Dôsledkom toho je potreba chváliť Boha, vzdá
vať mu vďaky, oslavovať jeho divy, ktoré koná všade, rovnako okolo 
nás, ako aj v nás samých. Ľudský život nachádza svoje zameranie k. 
Behu, čiže "s^er hore" /vertikálne zameranie/, bez ktorého je člo
vek neúplný. Toto hľadanie Boha túži po prijatí Toho, ktorý nás mi
luje a slobodne nám dáva seba, čo zase od nás vyžaduje vernosť, spo
jenú s pokorou. A táto vernosť - ako učí svätý Jakub - spája vieru 
so skutkami./'Veru, ako telo bez ducha je mŕtve, tak aj viera^bez 
skutkov je mrtva" /Jk 2, 26/. Akože by teda Cbnčva v Duchu Svätom 
nemala byť "príležitosťou" pre Cirkev aj pre svet? Ba viacýíčáby sme 
naplno využili túto "šancu"? , . ,Y  C f n e t r e p

T r i  k r i t é r i á  p o t r e b n é h o  
r o z o z n á v a n i a

ts s c / /y jp r - e s /r /  'c c / ^

Duch Svätý nám chce ukazovať tieto prostriedky pomocou obozret
nosti tých, ktorých On sám "ustanovil za dozorcovA aby pásli "Božiu 
Cirkev" /Sk 2C, 28/. Vlastne Duch Svätý vnukol svätému Pavlovi nie
koľko veľmi výrazných pripomienok, ktoré tu uvádzame. Verné zacho
vávanie bude pre vás najlepšou zárukou do budúcnosti.

Spomeňme si, akú-dôležitosť pripisoval Apoštol "duchovným da
rom". Solúnčanov upozorňoval "Ducha neuhášajte", -hoci hned potom do
dal, "všetko najprv skúmajte a držte sa toho, čo je dobré!" / 1 Sol 
5 j 19-21/. Isté rozoznávanie teda uznal za bezpodmienečne potrebné 
a kontrolou poveril tých, ktorých postavil na čelo spoločenstiev, 
ktoré sa tvorili /porov. 1 Sol 5, 12/. Keď c niekoľko rokov neskôr 
píše Korinťanom, hovorí o veci presnejšie. Podáva im tri kritériá, 
aby im uľahčil nevyhnutné rozoznávanie.

Prvé kritérium podáva hneď na začiatku. Je to úplná vernosť au
tentickej náuke viery /porov. 1 Kor 1 2 , 1-3/« Čo sa jej protiví, ne
môže pochádzať od Ducha Svätého. Darca darov je totiž ten istý Duch, 
ktorý vnukol Písmo sväté a ktorý zaručuje svoju asistenciu živému 
magistériu Cirkvi. Katolícka viera učí,' že učiteľskému úradu zveril 
Kristus autentické vykladanie napísaného slova... Jedine formácia, 
ktorej pravosť zaručuje hierarchia, .vás uchráni pred stálou možnos
ťou odbočenia z vlastnej cesty a dá vám radostnú istotu, že slúžite 
evanjeliu a že "nebežíte, ako by na neisto, nezápasíte, ako by ste 
bili do vetra" /porov. 1 Kor 9 } 26/. :

Druhé kritérium je v tom, že všetky dary musíme prijímať s vďač
nosťou. Viete', aký je ich vypočet /porov. 1 Kor 12, 4-10, 28-30/, ho
ci nie je úplný /porov. Kim 12, 6-8 ; Ef 6 , 11/. Jednako nie všetky 
dary, udelené vždy "pre spoločné dobro", prichádzajú v rovnakej, 
miere. Takisto Korinťania sa majú starať "aj o väčšie dary" /porov.



1 Kor 12, 31/j ako o dary v spoločenskou zmysle najpotrebnejšie 
/porov. 1 Kor 14, 1-5/•

Tretie kritérium je podľa Apoštola najvážnejšie. Je prameňom z 
jedného nepcďhybne najkrajšieho textu, aký kedy vôbec napísal človek, 
textu, ktorý jpdep, zo súčasných vykladačov Písma1 v svätého označil ti
tulom "Nad všetkým ."vlád ne láska". ' \

Hoci duchovné' dary sú predmetom ^eľkej tužby a -iste nám ich veľ
mi treba, predsa jedine láska - "agape" - robí ̂ kresťana dokonalým a 
spôsobuje, že sa človek stáva milým Bohu* Teológovia hovoria "Gratia 
gratum íaciens" /láska robí milým/. Tato láska1 nié je lén darom Ducha, 
ale nesie so sebou jeho éktívnu zvláštnu prítomnosť v srdci kresťana.
V komentároch o yeľpiesni lásky sa Otcovia CÍrkyi 'predbiehajú vo vý
kladoch. Aby sme/akc príklad uviedli aspoň jéden^ž mnohých-výkladov, 
pripomíname, že "podľa svätého Fulganéia "Duch Svätý môže udeľovať da
ry každého druhuj bez toho, aby sám bol v ,ni;éŔ birítbilnýý naproti ternu, 
ak nám dáva lásku, tak nám dáva dôkaz svo je j’ýľáétne j ̂ prítomnosti skr
ze milosť - se ipsum demonstrat per gratiaim praesent m , quando tribuit 
caritatem /C. Fabianům, Fragm 28 PI 65, 751/« Keď je v ľudské j duši 
prítomný Duch Svätý spolu s milosťou, dáva jej vlastne život Najsvä
tejšej Trojice, samu lásku, ktorou Otecýmiluje Syna-v Duchu /porev.
Jn 17, 26/, lásku, ktorou nás Kristus miloval a v dôsledku toho aj 
my máme milovať bratov /porov. Jn 13, 34/, a to "nie slovom, ani ja
zykom, ale skutkom a pravdou" /I Jn 3, 18/.

Strom s istotou hodnotíme £>cdľa ovocia, ktoré prináša, a svätý 
Pavol^hovorí, že "ovocie Duchaýjév laska" /Gal 5, 22/, tá luska, kto
rú načrtol vo svojej neopakovateľnej Veľpiesni. Láske sú podriadené • 
všetky dary, ktorými Duch Svätý'hbdarúva tých, ktorým ju chce osť; 
láska totiž buduje všetko /porov. 1 Kor 8, 1/. Gh tak isto po svo
jom zoslaní urobil’ z prvých kresťanov bratskú jednotu /pozri Sk 2, 4-2/, 
takže všetci boli "jeden duch a! "jedno srdce" /Sk 4,* 32/.'

Budte verní odkazu veľkého Apoštola. A takisto zhodne s jeho uče
ním^ budte verní častému a hodnému prijímaniu Eucharistie /porov. 1 Kor 
11, 26-29/. Pán si vyvolil tú istú cestu, aby sme mali v sebe jeho ži
vot /pozri Jn 6, 55/* S dôverou pristupujte, tiež ku sviatosti zmiere
nia. Všetky tie sviatosti výrazne svedčia c tom, že milosť k nám pri
chádza od Boha prostredníctvom Cirkvi.

S pomocou nášho Pána, posilnení ochranou Matky Cirkvi, Márie a 
žijúc y jednote, viery, lásky i apoštolského spojenia s vašimi pastier
mi, buďte si istí, milovaní synovia a dcéry, že ste na dobrej ceste.
A zakaždým vnášajte svoj vlastný vklad do Obnovy v Cirkvi."

i - o - * ~
V iJuchu Svätom je celý sy,et vznešený a stáva sa Božím kráľovst

vom, zmŕtvychvstalý Kristus je aktuálny a prítomný v tomto svete, e- 
vanjelium sa stáva mocou a životom, Cirkev vo svete uskutočňuje tro- • 
jičné spoločenstvo lásky, autorita sa mení na službu, liturgia je na- 
ogaj živou pamiatkou s pred chuťou budúcich vecí a ľudské konanie
sa pomaly zbožšťuje. *  ̂ Patriarcha Athenagcrás

ČO JE VLASTNE. CENCVA V DUCHU SVÄTCI! 7 • .
Najstručnejšiu odpoveď na našu .otázku &ám dáva páter Monlécn: 

Obnova, to je otvorenie sa Duchu Svatému,, aby .sse mohli obnoviť dary 
Ducha Svätého v našich časoch.. Pápež Ján XXIII. zdôraznil jej význam,r 
keď sa na začiatku Druhého vatikánskeho konc.ilu modlil takto: "Obno
vuj svoje zázraky v našich dňoch, aby sa znova stali Turíce, a daj 
svojej Cirkvi, aby sa vytrvalo modlila, aby bola jedno srdce a jedna 
duša, a to s Máriou, Ježišovou Matkou, riadená svätým Petrom". Pápež 
prosil všetkých kresťanov, aby sa pridružili k tejto modTitbe. Niekto
rí katolíci to urobili. A-- prijali vliatie Ducha Svätého., Je zaujímavé 
poznamenať, že už pápež Lev XIII. napísal encykliku o Duchu Svätom,



v ktorej naliehavo žiadal, aby.^ vo všetkých f arncstia ch na 
konali deväťdňové pobožnosti k utícha Svätému, Lež svet neposlúchol 
jeho žiadosť. Páter Monléon sa nazdáva, že keby boli bývali katolí
ci poslúchli pápeža, vliatie Ducha Svätého by sa bolo stalo u. nich, 
a nie u netodistcv.

Vliatie Ducha Svätého je teda centrálnou dimenziou obnovy. Je 
to ouchovná skúsenosť, ktorá má dve strany.

Najprv a predovšetkým vliatie Ducha Svätého spôsobuje v n ú 
t o r n é  obrátenie k Ježišovi. Táto skúsenosť je veľmi osobná, 
veľmi rozdielna podľa osoby, podľa temperamentu a podľq vzdelania.
No všetci prežívajú v sebe dianie, ktoré je živým stretnutím s Je
žišom. Táto duchovná skúsenosť je podobná zážitku ľudskej lásky.

Druhá strana vliatia Ducha Svätého je viac v o n k a  j š isu 
Je to túžba a odhodlanie vyžarovať zo seba svedectvo o Bohu,' a^to 
takým či onakým spôsobom, ale vždy pod tlakom milosti Ducha Sväté
ho. Mohli by sme povedať, že je to zážitok nových Turíc v srdci, 
pretože cítime, že sme obdarení silou a milosťou svedčiť o Ježišovi.

Táto dvojaká skúsenosť, alebo tento dvojaký zážitok z Ducha Svä
tého vydelí veriaceho človeka od zvykového kresťana, ktorý chodí 
na svätú omšu a ktorý "robí, čo treba". Nie tak, že by to bolo no
vé náboženstvo, ale tak, že sa mu odhalilo v plnej kráse a príťažli
vosti v pôvodnom Ježišovom posolstve to, na čo dovtedy zabúdal. Vda- 
ka tomu sa stane pravým, horlivým, zanieteným a radostiplným kres
ťanom o

V tejto dvojitej duchovnej skúsenosti tkvie podstata obnovy 
v Duchu Svätom. Je absolútne vylúčené, aby niektorý kňaz, bohoslo
vec alebo veriaci mohol v takto charakterizovanej obnove vidieť nie
čo podozrivé. Podozrivo by sa mohol o obnove vyjadriť, iba ten, kto 
ju pozná povrchne. Pápež Pavol VI,, ktorý sa vo Svätom roku 1975 
zúčastnil na veľkom kongrese obnovy v Ríme, prehovoril k účastníkom 
no-kongrese takto: "Vy ste šťastím pre Cirkev a pre svet!" A 7. má
ja pred atentátom na svoju osobu Svätý Otec Ján Pavol II. prijál^v 
záhradách Vatikánu zodpovedných predstaviteľov obnovy v Duchu Svä
tom, pričom im doslovne zopakoval, čo bol povedal pápež Pavol VI.: 
"Vy šte šťastím pre Cirkev a pre svet!" A dodal: "A šesť rokov, kto
ré uplynuli od tohto kongresu, podali dôkaz, že nádej podnietená 
touto víziou je správna."

/Prevzaté z článku Prof. ThDr. Jozef Vrablec 
Duchovný pastier, Reč. ĽXVIIi, č. 8, s.376-377/

Obnova v Duchu Svätom neznamená, že si sadnete alebo kľaknete 
a roztiahnete ruky. Srdcia vám treba roztiahnuť. Treba vám roztiah
nuť vaše zmýšľanie, vašu myseľ. Tak treba roztiahnuť, aby tam ppse- 
bil Duch Svätý. Obnova nespočíva v kladení rúk na niekoho. Obnova 
spočíva vo viere, obnova spočíva v upevňovaní viery, nádeje a lásky. 
Obnova spočíva predovšetkým v zmene zmýšľania, v tom, že naplno ot
voríte srdce dokorán pre pôsobenie Ducha Svätého, aby vo vás mohli 
dary účinne pôsobiť, aby nemuseli zakrpatievať.

Obnova, to je vlastne dokonalejšie zmýšľanie, to je vlastne 
výjdenie každého zo seba, to je vlastne podanie ruky núdznemu.

Obnova nespočíva v spoločenstvách, v kľačaní a v modlení sa, 
vo večných nepokojoch, vo vecnom točéní sa okolo seba, okolo svojho 
ja, ale to je to pravé svetlo, ktoré vás má vyviesť zo seba samých, 
aby ste mali odvahu výjsť do ulíc. Na toto čakám, na to čaká môj 
Duch. Zatiaľ je to slabé. Idú dvaja alebo traja, ostatní sú doma.

Obnova - to je základ vášho kresťanského života, vášho kresťan
ského zmýšľania, vašich snáh, vašich túžob, ale aj vašej obety i 
vášho posilnenia. Natoľko budete posilnení, nakoľko sa zmeníte v 
zmýšľaní, nakoľko zmeníte spôsob svojho života, nakoľko sa vám po
darí výjsť zo seba samých, nakoľko sa vám podarí pretvoriť samých 
seba, nakoľko sa vám podarí ponoriť sa do mojej lásky a spočinúť v 
nej.



- a -
Toto sú slová, ktoré vám majú dodať odvahy a sily, ktoré vám mq«* 

jú dodať svetla. Toto sú slová, ktoré by .ste mali stále, .prenyslievaj, 
a stále si pripomínať, čo je to vlastne obnova, aby môj Duch nemusen 
byť smutný, že dáva, a vy neberiete, žé koná, a vy nechcete, lebo pri 
činou je vaše vlas-tné ja a vaša láska ku sebe samým. Nezvaľujte vinu 
jeden- na druhého, ale skutočne úprimne sa všetci snažte i

Dary sú rozličné, ale D-uch je ten istý. Nemôže všetkým dať tie 
isté dary, lebo každého povolávam- na inú službu a každý z vás už nie
čo dostal a každý z vás dos-tal veľa. Ale odpovedzte si sami za seba, 
či to tak aj využívate! v

Obnova, veď to som'vlastne Ja. Prečo odo mňa utekáte, deti mo
je? Ponorte sa do oslavnej modlitby., do vzájomnej lásky a spčjte svo
je srdcia v jedno! Aby horelo úprimnou láskou, aby sem sa v xejto va
šej láske aspoň trošku zohrial aj ja. . (

Dnes, keď .počujete môj hlas, nezatvŕdzujte si svoje srdcia, ale 
otvorté ich pre pôsobenie Svätého Ducha! Amen.

/Príhovor Pána Ježiša, 3.. marca 19b7/

SVEDECTVÁ
Na jar tohoto roku sme sa beli modliť v spoločenstve, ktoré ich 

"náročný" duchovny vodca prepustil z vedenia a v ktorom boli duševné 
zranenia a skleslosť.

Pán hojne požehnal tuto službu lásky a naplno sa prejavil na tom 
to stretnutí ako náš Spasiteľ,^Osloboditeľ a Lekár a Ten, ktorý krstí 
Duchom Svätým. Uzdravil aj deväťmesačnú dcérku manželov, u ktorých bc 
lo stretnutie, z jej nepretržitej päťmesačnej nádchy. Dôkazom Pánovej 
slávy a radosti, ktorou Pán naplnil toto spoločenstvo, je tento list. 
Uzdravenie dcérky je trvalé.

Milé sestra! Včera mi manžel povedal, že si mu telefonovala. Ne
vedel Ti však nič povedať ohľadom našej dcérky. Dnes i zajtra je na 
služobnej ceste a tak Ti opäť nemôže zavolať.

Preto ja beriem pero do rúk, aby som i Teba mohla potešiť, tak 
ako sa ja teším v Pánovi už od nedele.

On vypočul Tvoju úprimnú prosbu za našu dcérku a zbavil ju jej 
niekoľko mesiacov trvajúcej choroby; zhliadol na nás, na našu dôveru 
á lásku a na našom dieťati'nám zjavil, ako sa odmieňa svojim verným.

_ Neviem mu dosť poďakovať za tuto--milosť, za. tento prejav jeho 
nesmiernej lásky, iba pri pohľade na svoju dcérku so slzami v očiach 
prosím, aby sme i s- nou vždy boli hodní jeho lásky.

Milá sestra! V ten večer po vašom odchode sa nám vôbec nechcelo 
rozchádzať - ten spoločný zážitok bolo niečo také úžasné, že by sme 
boli všetci zotrvali i dlhšie. No naše deti čakali. Museli sme sa 
hned po tom krásnom vzlete pustiť do celkom prozaických prác. Neviem 
zatiaľ, ako-to bolo v ostatných domácnostiach, no u nás sme si po u- 
ložení detí, ešte v tichu, potme, celkom odovzdane opäť vypočuli slo
vá, ktoré do nás vniesli toľko pokoja a sily.

Môžem sa Ti priznať, že snáď okrem manžela, nikto nevedel, o čo 
v nedeľu pôjde. My sme - teda hneď, bez prípravy prežili to, čo iní 
.možno poznávajú predtým teoreticky. Teraz mi oveľa viac hovoria všet
ky tie brožúrky, teraz je už moja^myseľ dokonale pripravená, moje 
srdce otvorené, aby čerpalo pre dobro vlastné i všetkých nás.

Vdaka vám všetkýxj, že ste nám prišli odovzdať túto štafetu poko
ja a lásky, že ste rozozvučali v nás tie čisté tony, ktoré sme už tak 
mer nepočuli; že sme sa my všetci mohli tak zjednotiť, ako doposiaľ 
nikdy a že sme vnútorne mohli prežiť silu spoločnej vrúcnej modlitby.

Ešte raz vďaka vám a chv-ála a sláva Tomu, ktorý vás k nám pri- 
viedol o •

- o -



Môj 46 ročný brat N* bol asi po dvadsiatich piatich rokoch 
na sviatosti zmierenia a na svätom prijímaní. Nikdy nechcel ani 
počuť o Pánu Bohu a^kedykoľvek som mu to pripomínala alebo ho vo
lala so sebou na svätú omšu, vždy ma odbil odpoveďou: "Daj mi pokoj 
Kcalievam sa za neho a poprosila som aj modlitbové spoločenstvo o 
modlitbu j či povzdych za neho. Duch Svatý nás všetkých viedol a ve
die v tomto prípade tak, že sme môjho brata odovzdali úplne Panne 
Márii. Viaceré spoločné modlitby s duchovnými sestrami i bratmi, 
ale aj s mojimi deťmi mu pomohli k otvoreniu pre zmierenie sa s Pá
nom Bohom. Bez akejkoľvek nevôle alebo poznámky pristúpil ku svia
tosti zmierenia. Tá veľké radosť a nadšenie, ktoré z neho priam sá
lalo mi bolo potvrdením slov svätého Augustína: "Nespokojné je mo
je srdce, Bože, kým ne spočinie v Tebe."

Zvelebený bud Pane Ježišu Kriste za nesmiernu Tvoju lásku, 
ktorú si preukázal môjmu bratovi.

H u d b a  - o -
Začalo to tým, že som nevedel pochopiť, čo mi chce Pán povedať 

istými slovami zo sv. Písma. Podľa mienky tých dvoch, čc boli prí
tomné, išlo o povzbudenie k dokonalosti, po ktorej tak túžim, ale 
myslím, že si tým neboli celkom isté. Ja teda vôbec nie.

Preto som neskôr o tom znovu uvažoval. Čím to je, že v zákla
de nemám o svojom presvedčení pochybnosti, ale v menších veciach 
mám stéle problémy. Môj rozum často nachádza niečo čc sa s ním ne- 
zrovnáva, čo neviem prijať, hoci srdce a skúsenosť mi hovoria, že 
je to od Pána, Stále mi chýba tá dokonalosť prijatie Boha, dokona
losť spdľahnutia sa naňho vc svojom konaní# Prečo je to? Prečo Ta, 
Bože, neviem prijať odrazu a úplne?

A tu sa mi zľahka, pomaly začalo brieždiť. Božia moc a láska 
je predsa ako obrovský oheň, ako plazma. Keby ma prenikla celá na
raz, musela by ma spáliť, lebo to, čc nie je dokonalé, neznáša jej 
priamy dotyk, A tej nedokonalosti, čo je ešte vo mne ..« Iba Mária> 
úplne čistá, mohla naraz prijať Boha a neostať ním spálená, čítal 
som predsa niekde nedávno. Veď je to úplne jasné. Niet sa čo znepo
kojovat. On sám vie, akú dávku z Neho znesiem teraz, a o koľko viac 
nabudúce.

Toto poznanie ma úplne preniklo. Výsledkom bola radosť a mier- 
Zároveň - náhoda? - slnko pretrhlo mraky a osvetlilo celú miestnosť 
Vtom som začul hudbu. Plynula voľne, v priezračných, akordoch, veľmi 
melodická. Znelo to približne ako čembalo, ale tony sa zdali plnšie 
Trvalo to asi 10 - 20'sekúnd, neviem presne. Nesníval som, ani som 
nebol v žiadnom vytržení. Aspoň nie v takom, o akých som čítal, že 
si dotyčný neuvedomuje nič okolo seba. Naopak, vnímal som svetlo
hnedú farbu stola i všetko na ňom, i tie lúče slnka, čo sa nečakane 
zjavili. Úplne triezvo som uvažoval, že to niekto asi zapol rádio, 
Ale hudba prestala tak nečakane, ako začala,a pocit mieru, šťastia 
a radosti, siahajúci až k dokonalosti, zostal* -

Možno som počul to, čo,volajú hudbou sfér. Ale mohlo to byť aj 
obyčajné rádio, či magnetofon. Neviem, a napodiv mi na tom ani veľ
mi nezáleží. To všetko spolu bezpochyby nebolo niečo obyčajné; to
ne bola náhoda. Tc pôsobil On. S on šťastný, že som nerušil Jeho pôso 
benie žiadnou nedôverou, že som sa Mu dokonale podvolil. Oh ma za t 
kr áľ o v s ky od ľ. enil.

Radujem sa, že sa o to, Čo ma On práve pred chvíľou naučil, mô 
žem podeliť ajuš tými, čo sa tak mučia drobnými pochybnosťami, akc 
doteraz ja. Budte pokojní! Nerobte si starosti, ak Ho ešte neviete 
vo všetkom pochopiť. On je taký veľký, že sa nám môže dávať len po
stupne. Pokojne vytrvajme v dôvere vo veľkých veciach, a pochopíme 
i všetko ostatné. On to v nás spôsobí postupne, lebo odrazu by to 
bolo priveľa, "Ešte veľa vám. mám toho povedať, ale teraz by ste to 
nezniesli,"
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PRÍHOVORY
Hovorím vám: Ja som Svetlo sveta. Vojdite z tých tmavých d-ier 

spod meríc medzi ľudí. Svedčte o mne svojou láskou, Začnite vo svoj
ich rodinách. Vytvorte si domácu cirkev. Ak sa budete vysilovat vo 
lasiných rodinách, tak vám ostane málo síl pre konanie; dobra vo 
ivete. Svedčte o mne hlavne skutkami, skutkami, skutkami! Nebojte sa 
ismiať na tých, ktorí vám ublížili. Nebojte ss odpustiť tým, o kto- 
■ych si myslíte, že si to nezaslúžia. Ved ja všetkých nesmierne milu
jem. Vo svete je veľa nenávisti. Bučí t e zmiernou obetou lásky! Miluj
me moju a vašu Matku, Pannu Máriu!

Príhovor Pána Ježiša zo 16. 11. 1985
Každý deň som obnovujúcim zázrakom pre vás. Neboj sa ty, malé 

stádo, lebo môj Otec má záľubu vo vás. Aj uprostred svorky vlkov 
vás strážim. Ak nezomriete, nežijete. Idem pred vami na Golgotu, 
aj do domu môjho a vášho Otca.

Príhovor Pána Ježiša z 8. 12. 1985
Pravidelne sa schádzajte v mojom mene o r o d  o y a'ť !
Dávajte veľký pozor! Nikdy nenechávajte nikoho samého!

Príhovor Pána Ježiša z 8. 12. 1985
Nezabudnite všetci, že v čase vianočnom,^ v čase môjho navští

venia, mnohé z vašich modlitieb budú vypočuté. Veľa sa obetujte a^ 
ucdlite za duše svojich pokrvných, aby ste aj vy mohli byť šťastní! 
Prišiel som k vám ako dar! Tak ma prijmite ako dar! Prichádzam ku 
vám ako malinké dieťa, ku ktorému sa skláňate s láskou. Prijmite 
ma ako takéto malé dieťatko, ktoré tlieska ručičkami, aby mohlo byť 
cez vaše srdce oslávené meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen!

Príhovor Pána Ježiša zo 7® 12. 1986•• r;..

MODLITBA SVÄTÉHO OTCA JANA PAVLA II. NA MARIÁNSKY ROK
Matka Vykupiteľa, v tomto roku zasvá’ténom tebe s nadšením ťa vo

láme blahoslavenou. Boh Otec si ťa vyvolil ešte pred stvorením sveta, 
aby uskutočnil svoj prozřetelný plén spásy. Ty si uverila jeho láskev 
a poslúchla si jeho slovo. Syn Boží si ťa vyvolil za svoju Matku, kecí 
sa stal človekom, aby vykúpil človeka. Ty si ho prijala s ochotnou 
poslušnosťou a s nerozdeleným srdcom. Duch Svä’tý si ťa zamiloval ako 
svoju tajomnú nevestu a naplnil ťa zvláštnymi darmi. Ty si sa nechala 
formovať jeho skrytým a mocným pôsobením.

V období očakávania tretieho kresťanského tisícročia tebe zveru
jeme celú Cirkev, ktorá ťa uznáva a vzýva ako svoju Matku. Ty si ju 
na zemi predchádzala v putovaní vo svetle viery; poteš ju v ťažkostiach 
a skúškečh a daj, nech je vo svete čoraz účinnejším znakom dôverného 
spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia.

Tebe, Matka kresťanov, odporúčame zvláštnym spôsobom tie národy,
’ toré počas tohto Mariánskeho roku oslávia Šěsťsté alebo tisíce výrc- 
i®prijatia evanjelia. Ich dlhé dejiny sú hlboko poznačené úctou ku 
ebe. Obráť k nim svoj láskavý pohľad; daj silu tým, čo trpia za vieru.

Tebe, Matka všetkých ľudí a všetkých národov, s dôverou odporúča- 
e celé ľudstvo s jeho úzkosťami a nádejami. Nedaj, aby mu chýbalo 
vetlc pravej múdrosti. Usmerňuj ho v hľadaní slobody a spravodlivos- 
i pre všetkých. Riad jeho kroky po cestách pokoja. Daj, neph sa vŠet- 
i stretnú s Krištof, ktorý je cesta, pravda a život. Posilňuj nás, 
Panna Mária, na našej ceste viery a vypros nám milosť večnej spásy, 
milostivá, dobrotivá a láskavá Matka Božia a Matka naša, Mária.


