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Prehlásenie

Po zrušení kánonov 1399 a 2318 Kódexu kanonického práva rozhodnutím pápeža Pavla VI. 
v AAS 58 (1966) 118 môžu veriaci písomnosti, týkajúce sa nových zjavení, udalostí, zázrakov
atď., rozširovať a čítať aj bez výslovného cirkevného schválenia tlačou, pri zachovávaní 
všeobecnej kresťanskej morálky.

Druhý vatikánsky koncil v dogmatickej konštitúcii „Lumen gentium“ v kap. 1 č. 4 
potvrdzuje: „...On (Duch Svätý) privádza k všetkej pravde (porov. Jn 16, 13), zjednocuje ju 
(Cirkev) v spoločnom nažívaní a službe, buduje ju a riadi rozmanitými hierarchickými 
a charizmatickými darmi a ozdobuje ju svojím ovocím (porov. Ef 4, 11 – 12; 1 Kor 12, 4; Gal 
5, 22).

V pastorálnej konštitúcii „Gaudium et spes“ v kap. 4 č.44 sa hovorí: „... Skúsenosti 
minulých storočí, vedecký pokrok, poklady skryté v rozličných formách ľudskej kultúry, 
ktorými sa výraznejšie prejavuje povaha samého človeka a otvárajú sa nové cesty k pravde – 
to všetko osoží aj Cirkvi... Všetok Boží ľud, najmä duchovní pastieri a teológovia, má 
s pomocou Ducha Svätého pozorne počúvať, rozoznávať a vysvetľovať rozličné spôsoby 
vyjadrovania našich čias a vedieť ich posúdiť vo svetle Božieho slova, aby sa tak zjavená 
pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi potvrdzuje: „...No hoci je Zjavenie zavŕšené, jeho obsah nie je 
plne rozvitý. Je úlohou kresťanskej viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný 
význam.“ (č.66)
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Úvod
Prečo táto brožúrka?

V tejto brožúrke vám chceme predstaviť krátky súhrn našich hodnôt a našej cesty. Vychádzajú
z evanjelia, z učenia Katolíckej cirkvi a zo skúsenosti svätého Františka a svätej Kláry 
z Assisi. K tomu pridávame všetko, čo nám Pán rozličnými spôsobmi zjavil a čo nemôžeme 
ignorovať, pretože je to súčasťou našej histórie a pretože sa to týka celého vesmíru. Ide 
o Božie pôsobenie, zjavené v tomto čase, ktorým chce Boh zjednotiť v Kristovi celý 
vesmír, aby ho voviedol do nového stvorenia.
Nechceme si robiť reklamu, ani sa snažiť o prozelytizmus a vôbec nemáme v úmysle 
s niekým polemizovať. Nepovažujeme sa za lepších od iných a nikoho nesúdime. Cítime sa 
jednoducho len zodpovední pred Bohom a vo svojom svedomí vzhľadom na to, čo nám bolo 
dané, ako je napísané: „Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, rozprávam o tvojej vernosti
a o tvojej spáse. Neskrývam tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením.“ (Ž 40, 11). 1 
Čo sme dostali, to túžime odovzdať vám všetkým, aby ste mohli zhodnotiť a v slobode 
Božích detí rozlíšiť, rozpoznať cestu nádeje, ktorá sa otvára pred celým ľudstvom 
a rozhodnúť sa pre účasť na Božej činnosti.

1 Preklad z Jeruzalemskej biblie /C.E.I.



Kapitola 1

Kto sme

1. Nadácia „Pevnosť Nepoškvrnenej“
Nadácia „Pevnosť Nepoškvrnenej“ bola založená 22. februára 2005. Vznikla z rozhodnutia 
niekoľkých veriacich dať časť svojho majetku k dispozícii pre plán, ktorý považujú za Božie 
dielo. Tento plán je cieľom nadácie, ako to uvádza článok 2 jej štatútu:

„Cieľom nadácie je podporiť ľudskú osobu a kresťanské hodnoty v duchu posolstva 
Kráľovnej pokoja z Medžugoria a myslenia a diela Tomislava Vlašiča.“

Nadácia sleduje svoj cieľ prostredníctvom podpory, organizácie a vedenia rozličných iniciatív
duchovného, kultúrneho a vydavateľského charakteru. Pôsobí bez zamerania na zisk a je 
založená na dobrovoľníctve. Má svoj vlastný štatút, ktorý určuje jej organizáciu a vedenie 
podľa zákonov Talianskej republiky.
Nadácia od svojho založenia až podnes okolo seba zhromaždila mnohých podporovateľov, 
ktorí sa postupom času cítili vtiahnutí do života a programu samotnej nadácie. Pochopili, že 
cieľom nadácie nie je len vykonávanie určitých aktivít, ale je ním predovšetkým 
formovanie ľudu, ktorý sa cíti byť živou a integrálnou súčasťou Božieho pôsobenia 
v tomto čase. Môžeme teda povedať, že okolo nadácie sa vytvoril ľud. Keď hovoríme 
o novom ľude, odvolávame sa na tento ľud, ktorý tvoria mužovia a ženy otvorení pre 
nové Božie veci a preto pripravení dať sa Bohom obnoviť a premeniť.
Nadácia teda nie je jednoducho len právnym nástrojom, ale je záchytným bodom pre tých, 
ktorí túžia poznať, prehĺbiť a praktizovať kresťanské hodnoty, ktoré nadácia sleduje. Tieto 
hodnoty pozdvihujú ľudskú osobu a vovádzajú ju do bratského spoločenstva, prostredníctvom
ktorého sa formuje jeden ľud.

2. Naše korene
Dejiny našej nadácie siahajú ďaleko a sú zakorenené v pre nás podstatnej udalosti – 
v zjaveniach Najsvätejšej Panny Márie v Medžugorí (Bosna a Hercegovina).
My všetci, ktorí sme súčasťou nadácie, sme v medžugorských mariánskych zjaveniach 
rozpoznali východiskový bod našej cesty, či už individuálnej, alebo spoločnej. Všetci sme
si vedomí, že sme boli splodení Matkou Božou ako osoby a ako ľud, a to 
prostredníctvom prebudenia viery, zakúseného v Medžugorí. Čo sa týka úlohy Panny 
Márie v našom živote môžeme spolu so žalmistom povedať: „V tebe sú všetky moje 
pramene.“ (Ž 87, 7) Naša duchovná cesta vychádza z Nepoškvrneného Srdca Najsvätejšej 
Panny Márie. Spolu s ňou a skrz ňu kráčame k Ježišovi. Jej sme zasvätili svoj život a svoje 
dielo.
Katolícka cirkev sa dodnes ešte oficiálne nevyjadrila k zjaveniam v Medžugorí. To nám 
nebráni uznať ich dôležitosť. Naopak, zaväzuje nás to svedčiť o tom, čo sme v Medžugorí 
dostali, a to aj pred cirkevnou autoritou, aby mohla ešte lepšie posúdiť fakty. Byť svedkami  
je teda našou povinnosťou. V tom sme dlžníkmi voči našej nebeskej Matke a aj voči pravde.

3. Naša história
História našej nadácie začala v Medžugorí a rozvíjala sa v priebehu rokov 
prostredníctvom presne určenej cesty, ktorú načrtol Boh cez život a dielo Tomislava 
Vlašiča a Stefanie Cateriny. Boh ich spojil vo vyhliadke na spoločné poslanie, ktorým bolo 
zjaviť Boží plán a Božie pôsobenie v týchto časoch, aby sa pripravil Boží ľud, Božia Cirkev, 
na slávny Kristov príchod. Ten bude signalizovať počiatok nového stvorenstva.



O Tomislavovi Vlašičovi sa veľa hovorilo a hovorí v dobrom aj v zlom, častokrát bez 
skutočného poznania jeho osoby a faktov, ktoré sa ho týkajú. My sme ho poznali ako 
človeka a ako kňaza a sme svedkami jeho mravov a jeho náuky. Nemáme tu v úmysle 
vyrozprávať jeho príbeh, ale považujeme za správne naznačiť jeho život, keďže naša nadácia 
ohodnotila jeho myšlienky a jeho dielo za podstatné na dosiahnutie svojho cieľa.
Tomislav Vlašič sa narodil 16.januára 1942 v Soviči, v malej dedinke v Bosne a Hercegovine,
v jednoduchej rodine, založenej na kresťanských hodnotách. V roku 1962 vstúpil do 
františkánskeho rádu bratov minoritov a 26. júla 1969 bol vysvätený za kňaza. Jeho ľudská 
a duchovná cesta je nerozlučne spojená s medžugorskými zjaveniami už od ich počiatku. 
V deň prvého zjavenia, 24. júna 1981, bol otec Tomislav mladým františkánskym kňazom 
a svoju službu vykonával v dedine neďaleko Medžugoria. O štyri dni neskôr, 29. júna 1981, 
sa vybral na miesto zjavení, ktorým bol hlboko dotknutý. Neskôr, 18. augusta 1981, bol 
povolaný do Medžugoria, aby tam nahradil medžugorského farára otca Joza, ktorého 
vtedajším komunistickým režim práve pre zjavenia v Medžugorí uväznil. Takto sa otec 
Tomislav stal pre vizionárov najbližšou osobou a ich duchovným sprievodcom a stal sa 
priamym svedkom toho, čo sa odohralo počas prvých mesiacov a rokov zjavení.
V ďalších rokoch prostredníctvom silných skúseností zažitých v Medžugorí, kňazskej služby 
a modlitby, dozrelo v otcovi Tomislavovi rozhodnutie ponúknuť Bohu svoj život ako 
obetu cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, aby sa pravda o zjaveniach Kráľovnej 
pokoja ukázala celému svetu. Jeho príklad a jeho slová priťahovali iné osoby, ktoré sa túžili 
obetovať Bohu. Okolo otca Tomislava sa tak sformovala duchovná rodina „Kráľovná 
pokoja, úplne tvoji – cez Máriu k Ježišovi“. Tvorila ju komunita, teda bratia a sestry, ktorí 
žijú v kláštoroch, a bratstvá, teda laici, ktorí žijú vo svete. Všetci sú spojení tou istou túžbou 
obetovať svoj život Bohu cez Najsvätejšiu Pannu Máriu za záchranu ľudstva.
V roku 1994 vstúpila do komunity otca Tomislava aj Stefania Caterina. Už od detstva sa 
u nej prejavovali mimoriadne milosti, ako videnia a vnútorný hlas. Ježiš ju od detstva viedol 
a vyučoval. Ako Stefania rástla a prechádzala rozličnými etapami života, dospela 
k rozhodnutiu úplne darovať svoj život Bohu. Stretnutie otca Tomislava a Stefanie v roku 
1992 znamenalo začiatok ich spoločného poslania, ktoré rokmi nadobúdalo formu a stále 
jasnejšie načrtávalo jeho celý význam.
Prostredníctvom otca Tomislava a Stefanie Cateriny k nám prichádzajú stále širšie 
a detailnejšie usmernenia a vysvetlenia o veľkom Božom pláne, predpovedanom od 
začiatku stvorenia, ktorý musí dospieť k svojmu naplneniu. Je to plán zjednotenia celého
vesmíru v Kristovi. V roku 2004 povolal Ježiš otca Tomislava a Stefaniu k tomu, aby sa 
stali súčasťou Centrálnej bunky, o ktorej budeme ešte hovoriť a ktorá je jedným z troch
mimoriadnych nástrojov určených pre túto dobu. Žiadal od nich úplné odovzdanie sa 
tomuto programu a obetám, ktoré majú podstúpiť v prospech celého ľudstva. Obaja 
odpovedali veľkoryso. Ich poslanie tak nadobudlo široký záber, ktorý zahŕňa v duchu celý 
vesmír.
Príslušnosť k Centrálnej bunke zahŕňa pre otca Tomislava a Stefaniu aj úlohu 
ohlasovať ľudstvu Zeme a najmä Cirkvi plán zjednotenia všetkého v Kristovi, a takisto 
odhalenie Božieho pôsobenia v tomto čase.
Kvôli tomuto poslaniu a prijatým zjaveniam sa otec Tomislav stal predmetom 
reštriktívnych opatrení zo strany cirkevnej autority, čo ho odlúčilo od komunity, ktorú 
sám založil. Na konci bolestného obdobia skúšok, keď mal znemožnené konať službu, ktorú 
mu zveril Ježiš, dospel otec Tomislav k rozhodnutiu zanechať Rád menších bratov 
františkánov a vzdať sa kňazskej služby. O tomto rozhodnutí povedal: „Obetoval som svoj 
život Ježišovi cez Máriu. On mi zveril službu v pláne zjednotenia celého vesmíru v Kristovi 
a ja nemôžem ustúpiť. Idem vpred v poslušnosti Ježišovi a so všetkým rešpektom voči 



hierarchickej Cirkvi.“ Ježiš postavil otca Tomislava priamo pod svoju právomoc, aby 
mohol vykonávať svoju službu v Centrálnej bunke.

Aj Stefania prešla nemálo skúškami čo sa týka cirkevnej autority. Ježiš, ktorý ju na 
začiatku žiadal, aby bola poslušná a mlčanlivá voči všetkým rozhodnutiam tejto 
autority, jej v roku 2007 povedal: „Doteraz som ťa žiadal, aby si bola poslušná 
arcibiskupovi. Urobila si to a obetovala si svoje utrpenie tak, ako som to od teba žiadal. Teraz
ťa zbavujem tohto záväzku a dávam ťa pod svoju priamu právomoc. Vzhľadom na to, že 
cirkevné autority neprijali plán, ktorý som ti počas týchto rokov zjavil, prajem si, aby, sa 
ohlásil všetkým ľuďom dobrej vôle. Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych. Ty 
poď a nasleduj ma.“ Vzhľadom na tieto slová, v duchovnom spoločenstve s otcom 
Tomislavom a vzhľadom na ich spoločné poslanie, sa aj Stefania rozhodla napredovať 
a zanechať komunitu. Dňa 14. februára 2007 odišli otec Tomislav a Stefania do domu vo 
Finale Ligure, ktorý patrí našej nadácii, kde dodnes žijú a pracujú.
Po ich príchode do nášho domu vo Finale Ligure sa náš vzťah s otcom Tomislavom 
a Stefaniou zintenzívnil. Vzťah, ktorý bol spočiatku periodický, sa stal každodenným. 
Niektorí členovia nadácie sa presťahovali do Finale Ligure, aby im boli nápomocní, a aj preto,
aby spolu zdieľali život v bratstve. Takto sme mali možnosť lepšie ich spoznať a pozorovať 
ich správanie.

V roku 2008 bola publikovaná prvá kniha od Stefanie s názvom „Cez veľkú bariéru“. Kniha 
obsahuje opis plánu zjednotenia celého vesmíru v Kristovi. Dynamickým spôsobom 
vykresľuje Božie pôsobenie prostredníctvom základných nástrojov, ktoré Boh používa, aby 
uskutočnil svoj plán, z trojičného života k novému stvoreniu. Na tento účel bolo založené 
vydavateľstvo „Luci dell’Esodo“, ktoré bude postupne vydávať všetky knihy, ktoré 
sprevádzajú našu cestu.
V roku 2010 vznikla aj webová stránka www.versolanuovacreazione.it, na ktorej 
uverejňujeme všetko, čo sa týka našej cesty, informujeme ľudí, ktorí majú o ňu záujem 
a podporujeme v nich nového ducha.
Odvtedy až po dnes podnietila naša nadácia vznik rozličných iniciatív, ktorých účelom je 
oznámiť plán zjednotenia celého vesmíru v Kristovi. Veľa ľudí, nielen v Taliansku ale aj 
v iných krajinách, sleduje tieto programy a túži sa zapojiť do služby Božieho plánu. Naše 
knihy a naše webové stránky boli preložené do rozličných jazykov a číta ich a navštevuje veľa
ľudí zo všetkých kontinentov. Tvorí sa jeden ľud.
Naša nadácia sa dáva do služby tomuto ľudu, aby napredoval v poznaní toho, čo nám 
Boh zjavil a zveril, s cieľom stať sa novým kvasom v lone Božieho ľudu, ktorým je jeho 
Cirkev.

http://www.versolanuovacreazione.it/


Kapitola 2

Zjavenia, ktoré sme dostali

1. Zjednotiť všetko v Kristovi
Našu cestu sprevádzalo a stále sprevádza veľa zjavení. Nebolo by možné ich všetky uverejniť 
v tejto brožúrke, ktorá má za cieľ predstaviť vám len všeobecný pohľad na našu duchovnú 
cestu. Napriek tomu zjavenia, o ktorých hovoríme, všetky smerujú k tomu, aby ukázali 
presne stanovený Boží plán, ktorým je zjednotiť v Kristovi celý vesmír.
Nie je to nový plán. Hovoril o ňom už svätý Pavol v Liste Efezanom a označil ho ako plán, 
ktorý je prítomný v Božej vôli už od počiatku. Boh ho má uskutočniť cez Ježiša Krista 
v plnosti časov. Svätý Pavol okrem toho potvrdzuje, že Boh nám dal poznať tento svoj plán, 
ktorý je tajomstvom jeho vôle, cez milosť, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi.
Tento plán nám bol zjavovaný a vysvetľovaný stále detailnejším spôsobom 
prostredníctvom zjavení, ktoré dostávala Stefania Caterina, a kázaní Tomislava Vlašiča. 
Môžeme potvrdiť, že sme dostali široký obraz o Božom pláne, ako aj o nástrojoch a javoch, 
ktoré napomáhajú jeho rozvoju. V tejto brožúrke sa pokúsime vás s nimi oboznámiť 
v krátkom súhrne a na lepšie prehĺbenie ich poznania vás odporučíme na naše knihy a webové
stránky, kde nájdete v širšej forme všetko, o čom hovoríme.
Začneme teda od počiatočného kroku, knihou Stefanie Cateriny „Cez veľkú bariéru“, ktorú 
budeme následne citovať a v ktorej autorka krátko sumarizuje Boží plán tak, ako jej bol 
odhalený:
„Oporným bodom všetkých zjavení, ktorých sa mi dostalo, je veľké posolstvo obsiahnuté 
v kristologickom hymne v Liste svätého Pavla apoštola Efezanom.2

‚Toto je bohatstvo Božej milosti,
ktorú nám tak štedro udelil.
Dal nám plnosť múdrosti a rozumu:
tým, že nám dal poznať skrytý plán jeho vôle:
ktorý sa už od začiatku
rozhodol uskutočniť
vo všetkej svojej štedrosti
skrze Krista.
Tak Boh vedie históriu ku svojmu uskutočneniu:
zjednotiť všetko na nebi a na zemi
v Kristovi.
I nám, pretože sme spojení s Kristom,
sa dostalo účasti na jeho pláne.
Boh si vybral i nás už od počiatku.
A Boh uskutoční, čo určil.‘

Tento úryvok zo Svätého písma mi bol určený ako východiskový text na pochopenie toho, 
o čom budem hovoriť.

Ústredným posolstvom teda je to, že celá stvorená skutočnosť sa musí definitívne vrátiť 
k Bohu cez Ježiša Krista.
Musí sa uskutočniť plán všetko zahrňujúceho zjednotenia v Kristovi. Jeho rozvoj je súčasne 
prípravou na slávny Kristov príchod, o ktorom nikto nevie, kedy nastane, ale ktorý majú 
všetci pripravovať obetou života a modlitbou.

2 Porov. Ef 1, 8-12



Boh v tejto dobe mocne pôsobí, aby uskutočnil tento plán, ktorý zahŕňa živých aj zosnulých 
a celé stvorenie. Ježiš Kristus na konci časov odovzdá všetko Bohu Otcovi. K účasti na 
uskutočňovaní tohto plánu sú povolaní všetci: Najsvätejšia Panna Mária, anjeli, svätí, duše 
v očistci, celé ľudstvo a všetky stvorenia. Aj satan sa bude musieť podľa neho úplne podriadiť 
moci Ježiša Krista...

...Boží plán, o ktorom hovoríme, tvoria mnohé aspekty. Východiskovým bodom a cieľom je 
Trojjediný Boh. Všetko neprestajne odkazuje na centrálnu postavu Ježiša Krista, jediného 
Spasiteľa a Prostredníka, a na veľkonočné tajomstvo, ako na nenahraditeľný kľúč 
k pochopeniu duchovnej dynamiky, ktorá zahŕňa všetko, čo existuje vo vesmíre –bytosti živé, 
ako aj zosnulé, a všetky stvorenia – preto, aby mohol Ježiš všetko odovzdať Otcovi.“3

Povedali sme, že plán zjednotenia všetkého v Kristovi sa začal už od počiatku. V tomto 
ohľade nám bolo povedané, že okrem ľudstva na Zemi, existujú vo vesmíre aj iné civilizácie, 
ktoré obývajú rozličné planéty. Všetci ľudia, k akejkoľvek planéte patria, sú Božími deťmi, 
stvorenými na Božiu podobu a obraz.

Každá planéta mala svojich prarodičov a všetci boli podrobení skúške Stvoriteľa, ktorý chcel 
od začiatku vyskúšať ich vernosť. Boh ich povolal k spolupráci spravovať vesmír a podriadiť 
sa jeho božským zákonom. Nie všetci prarodičia odpovedali rovnakým spôsobom. Len málo 
z nich povedalo Bohu áno, čím mu preukázali úplnú vernosť. Iní ostali neistí a väčšia časť 
z nich sa otvorene postavila na odpor voči Bohu. Prarodičia Zeme sa nielenže postavili na 
odpor voči Bohu, ale uzavreli úzke spojenectvo s Luciferom, ktorý od nášho ľudstva dostal 
maximálnu moc.

Dedičný hriech, ktorého sa dopustila taká rozsiahla časť ľudstva, spôsobil strašné 
následky – smrť, choroby, rozdelenie medzi rozličnými ľudstvami, konflikty medzi mužom 
a ženou, ale aj hlboké rozvraty v stvorení. Boh pretvoril stvorenie podľa rozhodnutí 
rozličných civilizácií. Takto prenechal pôvodný vesmír, neporušený a harmonický, priestor 
trom vesmírom, medzi sebou navzájom veľmi odlišnými: vysoký vesmír, v ktorom žijú 
civilizácie, ktoré sa nedopustili dedičného hriechu, stredný vesmír, ktorý obývajú 
nerozhodné civilizácie a vesmír nízky, ktorý obývajú civilizácie odbojné voči Bohu a kde sa 
nachádza aj Zem.
Boh následne po dedičnom hriechu a napriek odporu mnohých svojich detí prarodičom ihneď 
prisľúbil Spasiteľa, narodeného zo ženy, ktorý sa vtelí na Zemi, na najzraniteľnejšej 
a pôsobeniu Lucifera najviac vystavenej planéte. Od tej chvíle sa začal uskutočňovať veľký
plán zjednotenia celého vesmíru v Kristovi.

Ježiš Kristus sa narodil na Zemi, kde zomrel a vstal z mŕtvych pre ľudí celého vesmíru, 
nikoho nevynímajúc. V Kristovi, v pôvodcovi nového, z hriechu vykúpeného ľudstva, budú 
zjednotení všetci ľudia vesmíru, aby vytvorili nové ľudstvo, jediný ľud, oslobodený z moci 
diabla a podriadený Bohu a jeho zákonom. Ľudia všetkých planét a všetkých čias, ktorí 
milujú Boha, a všetky stvorenia tak budú zjednotení v Kristovi. On dovŕši dielo spásy vo
všetkom a vo všetkých: Vráti sa v sláve, aby súdil živých i mŕtvych, a zhromaždí svojich 
vyvolených zo všetkých kútov vesmíru. Urobí z nich jeden ľud a vovedie ho do nového 
stvorenstva, neporušeného, stvoreného Bohom pre svoje deti.

3 Porov. „Cez veľkú bariéru“, s. 21 – 23



Lucifer a jeho stúpenci budú definitívne oddelení od Božích detí a umiestnení do 
dimenzie úplne protichodnej k novému stvoreniu a budú vzdialení od Božej lásky, ktorú 
vždy odmietali. Nebudú mať nijakú možnosť škodiť Božím deťom. Aj o tomto nájdete širšie 
vysvetlenie v dvoch tu citovaných knihách.

Plán zjednotenia všetkého v Kristovi mal v priebehu dejín veľa fáz. Boh opakovane 
a rozličnými spôsobmi zasahoval v dejinách, aby pomohol odbojným ľudstvám znovu sa 
k nemu priblížiť. Častokrát si poslúžil anjelmi a jemu vernými bratmi vo vesmíre, ktorí sa 
nedopustili dedičného hriechu, aby vyšiel v ústrety slabším civilizáciám. Poslal svojho Syna 
Ježiša Krista na Zem, na planétu najviac nepriateľskú voči Bohu, aby zmieril so sebou hriešne
ľudstvo, a tak dal každému človekovi možnosť oslobodiť sa od dedičného hriechu.

Božie pôsobenie bolo zvlášť silné na Zemi, kde sa vtelil Spasiteľ Ježiš Kristus, aby 
vykonal svoje dielo vykúpenia. Vzhľadom na Ježišov príchod Boh na Zemi formoval 
vyvolený izraelský ľud, z ktorého sa mal narodiť Kristus. Ježiš na Zemi založil aj Cirkev, 
prvú bunku nebeského kráľovstva, ktorá bola pozvaná priniesť ohlásenie spásy všetkým 
ľuďom.
Z toho, čo nám bolo zjavené, najmä od apoštolov Petra a Pavla,4 vyplýva, že Cirkev na Zemi 
mala evanjelizovať vesmír tým, že bude ohlasovať Ježiša Krista a krstiť nielen ľudí na Zemi, 
ale aj na iných planétach. Sám Ježiš učil svojich apoštolov o existencii života vo vesmíre. 
Akým spôsobom by mala Cirkev na Zemi pristúpiť k poslaniu takého významu a rozsahu? 
A akými prostriedkami? S pomocou bratov verných Bohu z vysokého vesmíru, ktorí 
odpradávna prechádzajú vesmírom. Oni by dali k dispozícii Cirkvi, misionárke vesmíru, svoje
vedecké a technologické poznatky, a tak by mocne podporili jej činnosť.

Mnohými spôsobmi sa Boh pokúšal obnoviť vzťah bratského spoločenstva medzi 
Cirkvou na Zemi a vernými ľudstvami s cieľom evanjelizovať vesmír. Bolo nám zjavené, 
že najmä v 20. storočí dal Boh mimoriadne milosti na to, aby pripravil Cirkev na Zemi na 
poslanie vo vesmíre.5 Poslal verných bratov, aby navštívili predstaviteľov Cirkvi, a poslal 
svoju Matku, ktorá vo Fatime hovorila o skutočnosti vo vesmíre v známom treťom tajomstve, 
o ktorom sa toľko hovorí. Boh dal a neustále dáva kresťanom na Zemi veľa znamení 
o prítomnosti života vo vesmíre. Napriek tomu Cirkev nikdy nezačala svoje poslanie 
v prospech vesmíru. Ľudské strachy, opatrnosť, konvencie, ale aj neustále pôsobenie zlého, 
ktoré sa všetkými možnými spôsobmi stavalo proti, od samého začiatku brzdili toto poslanie, 
na ktoré sa postupne vytratila aj spomienka.

Napriek nečinnosti Cirkvi na Zemi, Boh neodložil tento svoj plán. Želá si, aby poslanie 
evanjelizovať vesmír bolo naplnené. Boh po nespočetných výzvach voči oficiálnej Cirkvi, 
aby odhalila existenciu života vo vesmíre, ostal bez odpovede a v roku 2013 zveril úlohu 
evanjelizovať vesmír verným civilizáciám. Odvtedy až podnes verné civilizácie ukončili 
evanjelizáciu stredného vesmíru s vynikajúcimi výsledkami. Čakajú na Boží pokyn, aby 
mohli začať s evanjelizáciou nízkeho vesmíru. (Evanjelizácia nízkeho vesmíru sa začala 6. 
januára 2016, pozn. prekl.) Ostala Cirkev na Zemi teda bokom? Nie, naopak, je pozvaná, aby 
sa aktívne zúčastnila na pôsobení verných bratov. Predovšetkým tým, že bude žiť Ježišovo 
učenie, bude ohlasovať existenciu života vo vesmíre a evanjelizovať Zem, ktorá je ponorená 
do pravého a skutočného pohanstva.

2. Mimoriadne a vznešené nástroje 

4 Porov. „2012 Definitívne rozhodnutie ľudstva“, vyd. Luci dell’Esodo, s. 105-126
5 Porov. „Prepísať dejiny“, zv. II. – „Vesmír a jeho obyvatelia“, s. 248



Základné hľadisko zjavení a ich objasnení, ktoré sme dostali, sa týka troch mimoriadnych 
nástrojov, ktoré Boh predvídal a ktoré sú nevyhnutné pre jeho pôsobenie v tomto čase. Sú 
nimi: 1) anjeli, 2) Centrálna bunka, 3) bratia vo vesmíre verní Bohu. Na objasnenie ich 
pôsobenia si poslúžime niekoľkými úryvkami vybranými z našich kníh, na ktoré vás 
odkazujeme, aby ste si urobili detailnejší obraz.

 Anjeli
V roku 1998 sa Stefanii Caterine vo videní predstavili siedmi archanjeli na čele so svätým 
Michalom, ako to sama potvrdzuje vo svojej prvej knihe:
„Od začiatku novény k svätému Michalovi Archanjelovi v roku 1998 sa postupne predstavilo 
sedem Archanjelov na čele so svätým Michalom. Pre mňa to bolo obdobie, ktoré 
bezprostredne predchádzalo najintenzívnejším zjaveniam. Archanjeli sa predstavili ako 
‚Sedem Božích duchov poslaných na svet‘6 a začali mi vysvetľovať rozličné veci.

Na počiatku stvorenia, keď sa Lucifer vzbúril proti Bohu, vyniklo medzi všetkými ostatnými 
anjelmi svojou absolútnou vernosťou Bohu sedem Archanjelov. Dodali odvahu všetkým 
ostatným anjelom a postavili sa na čelo veľkej bitky proti Luciferovi. Pre svoju pokoru 
a vernosť si zaslúžili výsadu stáť pred Božím trónom a slúžiť mu celkom mimoriadnym 
spôsobom. Bola im pridelená úloha viesť anjelské zástupy a slúžiť priamo Najsvätejšej 
Trojici. Všetci anjeli, ktorí patria k chórom, sú rozdelení do siedmich veľkých zástupov, na 
čele ktorých stojí jeden z Archanjelov. Ku každému zástupu patria anjeli rozličných chórov.

Sv. Michal je vodcom siedmich Archanjelov a všetkých anjelských zástupov. Hierarchia medzi 
siedmimi Archanjelmi slúži za vzor všetkým hierarchiám a je charakteristická svojím 
dokonalým spoločenstvom v Duchu Svätom.
Boli mi zjavené mená siedmich Archanjelov: svätý Michal, svätý Gabriel, svätý Rafael, svätý 
Uriel, svätý Jehudiel, svätý Sealtiel a svätý Barachiel.

Prvou úlohou siedmich Archanjelov je ich obetovanie sa za všetkých anjelov, od najmenšieho 
až po najväčšieho, a byť pre nich vzorom absolútnej vernosti Bohu. Okrem toho, každý z nich 
má svoje špecifické poslanie. Svätý Michal slúži Otcovi, svätý Gabriel Synovi, svätý Rafael 
Duchu Svätému a svätý Uriel Najsvätejšej Panne Márii. Ostatní traja Archanjeli sú určení na 
bezprostrednú službu ľudstvu. Sedem Archanjelov zvlášť bojuje proti siedmim hlavným 
hriechom a ochraňuje v dušiach sedem darov Ducha Svätého. Nazerajú na Boha a plnia jeho 
príkazy. Sú Bohom poslaní plniť rozličné úlohy do všetkých miest vo vesmíre, aj do očistca 
a do pekla. Počula som duše v očistci odvolávať sa na siedmich Archanjelov ako na 
„siedmich veľkých Archanjelov“, aby ich tak odlíšili od ostatných.

Siedmi Archanjeli tiež neviditeľným spôsobom vedú Boží ľud, ako to bolo v prípade Izraela: 
‚Hľa, posielam pred tebou anjela...“7 Ich pomoc, tak ako na počiatku Cirkvi,8 má veľký 
význam pre Boží ľud na jeho púti v tomto čase. Činnosť Archanjelov nenahradzuje 
zodpovednú činnosť človeka. Je na pomoc, aby kňazstvo, ustanovené Ježišom Kristom 
v Cirkvi, dospelo k svojej plnosti a k univerzálnemu spoločenstvu. Ich modlitba a pôsobenie 
napomáha k povzneseniu Božieho ľudu, aby sa stal kňazským ľudom.9

6 Porov. Zj 5, 6-7

7 Porov. Ex 23, 20-23
8 Porov. Sk 8, 26; 12, 1-11
9 Porov. s. 5, 10



Siedmi Archanjeli sa mi vždy predstavili ako ‚Kňazi Najvyššieho‘. Videla som ich oblečených 
v bielej tunike, so zlatým pruhom okolo pásu a s červenou kňazskou štólou. Bolo mi 
povedané, že majú plnú účasť na jedinom kňazstve, na kňazstve Ježiša Krista. Vedú nebeskú 
liturgiu v dokonalom spojení s liturgiou na Zemi.

Bolo mi vysvetlené, že anjeli sú čistí duchovia, bytosti svetla. V anjelovi je Boží obraz 
vyjadrený práve svetlom. Svetlo vyžarujúce z každého anjela je priamym vyjadrením jeho 
identity a poslania jemu vlastného. Podľa toho sa aj rozpoznávajú. Každý anjel má totiž svoje
vlastné svetlo, ktorého originalita je daná tým, ako mocne ho vyžaruje. Každé je jedinečné.“10

Oni (anjeli) pôsobia v duchovnej oblasti, to znamená, že sú činní v úlohách, ktoré si 
nevyžadujú priamy zásah na hmote, ani zapojenie tela. Prítomnosť anjelov je do začiatku 
stvorenia veľmi dôležitá a Boh ich veľakrát použil pri mimoriadnych poslaniach, ako 
napríklad pri udalostiach spojených s exodom Izraelského ľudu, alebo pri Zvestovaní Panne 
Márii. Poslaní, ktoré vykonávajú anjeli, je nespočetne veľa, najmä tých, ktoré vykonávajú 
siedmi veľkí Archanjeli. Kontemplujú Božiu tvár, prijímajú od Boha pokyny a vyrážajú ako 
šípy svetla, aby ich vykonali. Môžu vstúpiť do všetkých dimenzií vesmíru, vrátane pekla, kam, 
ako sme videli, často schádzajú, aby aj Luciferovi oznámili Božie príkazy.

Siedmi veľkí Archanjeli a ich anjelské zástupy dostali v tomto čase mimoriadne poslanie 
sprevádzať Boží ľud smerom k novému stvoreniu. Siedmi veľkí Archanjeli sú zvlášť činní 
v Centrálnej bunke a z blízka sledujú cestu siedmich skupín, z ktorých sa skladá. Každá 
skupina je zverená jednému veľkému Archanjelovi, ktorý je jej ochrancom a kňazom.

Medzi siedmimi veľkými Archanjelmi má v tomto čase zvláštnu úlohu svätý Michal. On dostal 
od Boha úlohu pripraviť slávny príchod Pána Ježiša. Je slávnym predchodcom Kristovho 
návratu. Preto je pred Bohom zodpovedný za uskutočnenie plánu zjednotenia všetkého 
v Kristovi a jeho pôsobenie má nesmierny význam. Zhromažďuje Boží ľud celého vesmíru, 
aby ho predstavil Kristovi v deň jeho návratu.

Svätému Michalovi patrí, aby v mene Boha usmerňoval všetky tri mimoriadne nástroje 
a oznamoval im, čo si želá Boh. Ochraňuje ich najmä od zla a pred Bohom zaručuje vernosť 
každého nástroja.

Svätý Michal sa obetuje nielen za mimoriadne nástroje, ale za celý Boží ľud vo vesmíre. 
Pomáha zosnulým dušiam a posiela anjelov aj do očistca, aby pomáhali tešiť duše, ktoré sa 
očisťujú. Všetci anjeli od najmenšieho po najväčšieho sú k dispozícii svätému Michalovi, 
ktorý je na čele všetkých anjelských zástupov. Sú okolo neho ďalší šiesti Archanjeli: Gabriel, 
Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel a Barachiel. Aj oni sú poslušní svätému Michalovi. Napriek 
tomu neexistuje medzi nimi pravá hierarchia. V duchovnej dimenzii, v ktorej žijú anjeli, 
neexistujú hierarchie, ale kraľuje v nej harmónia vznešených zákonov Ducha. Poslušnosť 
čistých duchov je predovšetkým plné priľnutie k zákonom Ducha, ktoré pôsobia v každom 
z nich. Anjeli poznajú hlas Ducha, preto ich poslušnosť svätému Michalovi je poslušnosťou 
Božiemu Duchu, ktorý v ňom pôsobí. To znemožňuje akúkoľvek formu žiarlivosti a vzdoru.

Všetci anjeli sú v tomto čase povolaní, aby podporovali cestu Božieho ľudu. Predovšetkým 
anjeli strážni zintenzívňujú svoju prítomnosť a pôsobenie u všetkých, ktorí úprimne túžia 
slúžiť Bohu, u tých, ktorí sú ochotní premeniť svoj život tak, aby bol v súlade s Božími 

10  Porov. „Cez veľkú bariéru“, kap. 3, vyd. Luci dell’Esodo



zákonmi. Anjeli sú nablízku skutočným veriacim, modlia sa za nich a ochraňujú ich pred zlým.
Ich pôsobenie uľahčuje pôsobeniu Ducha Svätého, ako v jednotlivcoch, tak aj v Božom ľude.
Anjeli sú nablízku aj trom mimoriadnym nástrojom, aby im pomáhali v ich poslaní.“11

V priebehu rokov sa prítomnosť a pôsobenie anjelov stalo trvalým na našej ceste. Najmä 
sedem veľkých Archanjelov nás sprevádzalo svojimi vysvetleniami a svojím požehnaním. 
Cítili sme ich skutočne ako kňazov a sprievodcov, vždy pripravených ukázať nám kroky, 
ktoré máme uskutočniť, a sme za to Bohu vďační.

 Centrálna bunka

Na opísanie povahy a pôsobenia tohto veľmi významného nástroja si poslúžime 
niektorými úryvkami, vybranými z Ježišovho posolstva Stefanii Caterine:

„Druhý nástroj tvorí skupina ľudí, ktorých som povolal k zvláštnej úlohe a vybral som ich
z rozličných civilizácií vo vesmíre, vrátane ľudstva na Zemi.

Títo vaši bratia a sestry sú medzi sebou zjednotení v mojom Duchu a pôsobia prevažne 
duchovne. Tvoria kompaktnú bunku, ktorá pôsobí spoločne so siedmimi veľkými 
Archanjelmi. Svätý Michal je na čele tejto bunky a je za ňu zodpovedný pred Bohom.
Viete, že každé telo je tvorené z množstva buniek a každá z nich musí fungovať na 
udržanie života celého organizmu. Tak je to aj v Božom ľude. Každá skupina, ktorá sa 
zjednocuje, aby tvorila spoločenstvo vo mne, je bunkou, ktorá oživuje moje Mystické telo. 
Skupina ľudí, o ktorej hovorím, bola povolaná, aby bola veľmi aktívnou skupinou, 
schopnou aktivovať mnoho ďalších. Nazývam ju Centrálna bunka, lebo je podstatnou 
zložkou v mojom pôsobení v tomto čase, a rozvíja svoju moc v centre, t. j. v srdci môjho 
ľudu.

Nejedná sa o veľa ľudí a ich počet nepresahuje päťdesiat členov. Nie sú to ani jednotlivci 
so zvláštnymi zásluhami ani s väčším nadaním oproti ostatným. Jedná sa o osoby, ktoré sa
ukázali pripravené odpovedať na moje pozvanie a schopné ísť až na koniec, bez ohľadu 
na skúšky, ktorým museli čeliť. Boh keď volá človeka, nikdy nehľadí na jeho zásluhy, ale 
hodnotí hĺbku jeho ducha. Hľadá úprimnosť, odovzdanosť a poslušnosť Duchu, ktorý je 
najväčšou poslušnosťou, láskou a úplnou dôverou Bohu. Tieto vlastnosti umožňujú 
postaviť Boha nad všetky veci a ľudské záujmy. Centrálna bunka je zostavená z takýchto 
ľudí, ktorým som mohol zveriť zvláštne poslanie pre túto dobu.

Aké poslanie majú členovia Centrálnej bunky? Predovšetkým obetovať život Bohu jedni za
druhých a tvoriť tak prvú bunku vo vesmíre, v ktorej muži a ženy, ktorí patria k rozličným 
planétam, pracujú bok po boku pre Božie kráľovstvo a žijú v univerzálnom spoločenstve. 
Božia moc umožňuje toto spoločenstvo bez ohľadu na fyzické vzdialenosti a vďaka nej je 
účinnosť tohto spoločenstva v prospech celého Božieho ľudu veľmi intenzívna. Jedného 
dňa to bude platiť pre všetkých ľudí, lebo ľudstvo rozptýlené na mnohých planétach sa 
musí spojiť a vytvoriť jeden ľud, Boží ľud. Bude jedno stádo a jeden Pastier.12 Je to 
vzostupný proces, v ktorom Centrálna bunka otvorí Božiemu ľudu cestu k univerzálnemu 
spoločenstvu.

11 Porov. „Prepísať dejiny“, zv. II –  „Vesmír a jeho obyvatelia“, s. 324

12 Porov. Jn 10, 1



Členovia Centrálnej bunky sú zvlášť zjednotení s kňazstvom siedmich Archanjelov a tak to
bude pre celý môj ľud. Kráľovské kňazstvo mojich verných je nemysliteľné bez 
spoločenstva s kňazstvom siedmich Archanjelov, čo zabezpečuje plné spojenie s nebeskou 
liturgiou.

Centrálna bunka prechádza celým vesmírom a všade prináša oznámenie o spáse, aby ma 
mohol poznať každý človek, uveriť vo mňa, byť pokrstený v mojom mene a uvedomovať si 
moje pôsobenie v tejto dobe a nutnosť byť ku mne pripojený.
Členovia Centrálnej bunky pôsobia vo vesmíre nielen duchovne ale aj fyzicky. Je to preto, 
lebo mnohí z nich patria k veľmi vyspelým civilizáciám a od pradávna sú schopní 
prekonávať pre vás nepredstaviteľné vzdialenosti. Preto kam sa nedostane jeden, 
prichádza druhý. Prajem si, aby vaši bratia mocne pôsobili všade, kde to bude potrebné.
Centrálna bunka sa v duchu dotýka všetkých rozmerov vesmíru, živých i zosnulých. 
Otvorene čelí silám zla, aby chránila Boží ľud, a otvára cestu každému človeku dobrej 
vôle. Poslanie Centrálnej bunky je citlivé a veľmi náročné, preto sa teší zvláštnej ochrane.

Všetci členovia Centrálnej bunky sú povalí k obeti svojho života cez Nepoškvrnené Srdce 
Panny Márie, a to bezpodmienečne a bez kompromisov na úžitok celého ľudu. Sú povolaní
brať na seba kríže ľudstva, nie preto aby boli nimi premožení, ale aby ich obetovali Bohu 
a tak ich premenili na víťazstvo môjho vzkriesenia; preto musia neustále ísť mojou cestou,
zjednotení so mnou, a neustále prechádzať od smrti k životu. Takto pôsobia pre dobro 
všetkých, živých a zosnulých.

V každom členovi Centrálnej bunky žije a naplno pôsobí duchovné otcovstvo a materstvo. 
Sú otcami a matkami ľudstva, pretože ich prostredníctvom mocne prúdi a odovzdáva sa 
mnohým dušiam Boží život. Preto žijú vo zvláštnom vzťahu k Najsvätejšej Panne Márii 
a k svätému Jozefovi. Sú povolaní milovať každého človeka bez rozdielu rasy alebo 
národnosti. Každé Božie dieťa, bez rozdielu, je zverené ich otcovstvu a materstvu.
Centrálna bunka sa nad nikoho nevyvyšuje, ani nechce nahradiť Cirkev, t.j. Boží ľud, ale 
je jednoducho povolaná obetovať sa Bohu a pôsobiť podľa jeho príkazov, aby tak dávala 
silu a impulzy životu celej Cirkvi a otvárala stále nové cesty pre poslanie môjho ľudu.

Centrálna bunka sprevádza a chráni Boží ľud, nie je však hierarchickou inštitúciou, 
pretože žije podľa najčistejších zákonov Ducha, ktoré nepočítajú s hierarchiami, ale so 
službami. Jednoducho slúži a nikomu nedáva príkazy, len silám zla, ktoré sa musia klaňať 
pred mocou, ktorú vyžaruje. Neprijíma ani príkazy od žiadnej ľudskej hierarchie, pretože 
je podriadená priamo mne a ja ňou disponujem podľa svojej vôle. Nemám snáď na to 
právo? Nenazývate ma Pánom? Nechajte ma teda robiť to, čo musím.“13

Ako sme už povedali, v roku 2004 Boh pozval Tomislava Vlašiča a Stefaniu Caterinu, aby
sa stali členmi Centrálnej bunky. To, čo sa nám dostalo ich prostredníctvom, je teda 
priamym svedectvom toho, čím oni žijú a konajú vo vnútri Centrálnej bunky. Uverili sme 
ich svedectvu, ktoré pre nás bolo a je prameňom obohatenia a milostí. Rozhodli sme sa žiť
v plnom spoločenstve s Centrálnou bunkou a s inými Božími nástrojmi pre tento čas. 
Spoznali sme ovocie, ktoré také spolužitie splodilo v nás a v tých, ktorí, tak ako my, 
uverili. O tomto vám chceme podať svedectvo.

13 Ježišovo posolstvo Stefanii Caterine z 5. septembra 2011 s názvom „Božie nástroje v tomto čase“ z knihy „V 

ústrety novému stvoreniu“, zv. II., rok 2011, vyd. Luci dell’Esodo



  Bratia vo vesmíre verní Bohu

Naznačili sme už skutočnosť, že nie všetci ľudia sa dopustili dedičného hriechu. Vo 
vesmíre existujú ľudstvá, ktorých prarodičia zostali verní Bohu. Sú to tie verné ľudstvá, 
ktoré žijú vo vysokom vesmíre. Takto o tom hovorí Stefania Caterina vo svojej knihe 
„Cez veľkú bariéru“:

„Civilizácie verné Bohu si uchovali veľa z pôvodných výsad. Ich fyzické, duchovné 
a intelektuálne schopnosti ďaleko prevyšujú schopnosti ľudí iných civilizácií, vrátane ľudí 
na Zemi. Aj životné podmienky na ich planétach sú pre človeka blahodarné. Človek 
a príroda žijú spolu harmonicky a slúžia jeden druhému. Neexistujú u nich choroby ani 
katastrofy a vládne u nich čistota a harmónia. Stupeň civilizácie týchto národov 
v mnohých ohľadoch pozoruhodne prevyšuje všetky ostatné národy. Ich vedecká 
a technologická úroveň je vysoko rozvinutá.
Žijú v harmónii so Stvoriteľom. Preto dostali možnosť pohybovať sa vo vesmíre bez 
námahy, zostať v kontakte s vernými planétami, vykonávať poslanie vo vesmíre podľa 
Božích nariadení...

Ježiš zomrel a bol vzkriesený pre všetkých ľudí vo vesmíre bez výnimky.
Svätý Michal Archanjel zvestoval Ježišovo narodenie nielen pastierom v Betleheme, ale aj 
verným civilizáciám vo vesmíre. Potom im bolo zvestované aj Ježišovo vzkriesenie.

Ježiš mi vysvetlil, že Izraelský národ vedel o existencii iných ľudí vo vesmíre. Bratia 
z verných ľudstiev často pomáhali vyvolenému národu, zvlášť pri veľkej udalosti exodu 
z Egypta. Okrem iného mi povedal, že apoštolom odhalil existenciu bratov vo vesmíre a že
ich o tom poučoval predovšetkým po vzkriesení, keď sa medzi nimi zdržiaval veľa dní 
a hovoril o Božom kráľovstve. 14

Apoštol, ktorý najviac vedel o tejto skutočnosti zo zjavenia, bol svätý Pavol. On sám o tom
so mnou neraz hovoril a potvrdil mi, že mu Ježiš zjavil existenciu života vo vesmíre a Boží 
plán zvestovať Evanjelium celému ľudstvu, aby bol jeden národ, podriadený jedinému 
Vodcovi, Ježišovi Kristovi, a aby boli cez neho všetci privedení k zmiereniu s Otcom.“15

Boh si poslúžil činnosťou verných bratov už od začiatku tým, že ich poveril rozličnými 
poslaniami vo vesmíre. Konali vždy v harmónii s anjelskými zástupmi. Anjeli pôsobia 
v duchovnej oblasti a verní bratia v oblasti fyzickej, pretože na rozdiel od anjelov, majú 
telo, ktoré im umožňuje vzájomne reagovať s citlivou skutočnosťou. Ich hlboké poznanie 
zákonov, ktoré vládnu vo vesmíre, im umožňuje robiť zásahy na hmotu nám neznámymi 
spôsobmi.

V priebehu času sa duchovné a vedecké poznanie verných bratov stále viac zväčšovalo. 
Následkom toho nadobudlo ich konanie širší rozmer v porovnaní s minulosťou. V našich 
časoch sú verní bratia činní v mimoriadnom poslaní evanjelizovať tú časť vesmíru, ktorá 
ešte nepozná Ježiša Krista. Sú jedným z troch mimoriadnych nástrojov tejto doby. Ich 
pôsobenie podporuje činnosť anjelov a Centrálnej bunky, s ktorými konajú v dokonalej 
harmónii pod vedením svätého Michala Archanjela.

14 Porov. Sk 1, 3
15 Porov. „Cez veľkú bariéru“, kap. 6



Ešte raz hovorí Ježiš, aby sme to lepšie pochopili:

„Tretí nástroj tvoria verné civilizácie, žijúce na rozličných planétach. Sú to tie civilizácie, 
ktorých prarodičia sa už od začiatku rozhodli slúžiť Bohu a nespáchali prvotný hriech.16 
Nachádzajú sa preto v úplne odlišných životných podmienkach oproti vašim, lebo do nich 
nevstúpilo zlo... Ich spoločnosť sa rýchlo vyvinula a majú omnoho väčšie poznanie vo 
všetkých oblastiach. Sú to ľudia ako vy a aj oni čakajú, až budú konečne znovu zjednotení 
so všetkými bratmi rozptýlenými vo vesmíre, aby s nimi vošli do nového stvorenia.17

Títo bratia vás veľmi milujú a dávajú sa Bohu k dispozícii, aby vám pomohli. Veľakrát ich 
Boh poveril vašou záchranou, hlavne na počiatku vašich dejín, keď sa vaším predkom 
dalo len veľmi ťažko prežiť. Pomáhajú vám aj dnes a naprávajú mnohé zlá, ktoré 
spôsobujete sebe aj svojej planéte. Bdejú nad vami z Božieho rozkazu a zakročujú aj 
vtedy, keď si toho nie ste vedomí, v situáciách, keď vám hrozia príliš veľké 
nebezpečenstvá. Sú schopní pôsobiť bez toho, aby ste ich videli vy alebo vaše prístroje. 
Urobili pre vás veľa a veľa pre vás robia. Nikdy nerobia z vlastnej iniciatívy, ale vždy 
z Božieho príkazu a v úzkej spolupráci s anjelskými zástupmi, prostredníctvom ktorých 
prijímajú všetky pokyny pre svoje pôsobenie podľa Božích želaní.“

Teraz je doba, v ktorej sa pôsobenie verných civilizácií zosilňuje pre dobro tých, ktorí sa 
tak ako vy, nachádzajú v najmenej výhodných situáciách. Ich duchovné a fyzické 
schopnosti a množstvo vedeckých a technologických poznatkov budú veľkou pomocou 
v tomto čase.“18

„Verní bratia prechádzajú celým vesmírom a všade prinášajú svoju pomoc a svedectvo. 
Pozdvihujú svoju neprestajnú modlitbu za celý Boží ľud vo vesmíre...“19

Už veľa rokov nám Pán hovorí o verných bratoch a my sme s radosťou prijali odhalenie 
ich existencie a uverili sme tomu. Zažili sme a svedčíme o moci spoločenstva s nimi.

Na záver si prajeme stále živšie a plodnejšie spoločenstvo so všetkými tromi 
mimoriadnymi nástrojmi, o ktorých sme vám hovorili. To isté prajeme aj vám všetkým. 
Sme presvedčení, a skúsenosť nám to potvrdila, že bez tohto spoločenstva by cesta 
Božieho ľudu v tomto čase bola omnoho namáhavejšia. Sme si vedomí toho, že tri 
mimoriadne nástroje sú Božím darom pre Boží ľud, sú mocnou milosťou, ktorú nemáme 
právo odmietnuť, ak chceme rýchlo kráčať k novému stvoreniu.

 Vznešené nástroje

„Sú nimi Najsvätejšia Panna Mária a svätý Jozef, ktorí v tomto čase mimoriadnym 
spôsobom bdejú nad Božím ľudom a nad tromi nástrojmi. Ich materstvo a otcovstvo 
pôsobia v prospech celého ľudstva vo vesmíre. Modlitba a príhovory Najsvätejšej Panny 

16 Porov. „Cez veľkú bariéru“, kap. 6
17 Porov. „Cez veľkú bariéru“, kap. 15, a „Prepísať dejiny“, zv. I – V Božej mysli“, kap. 7
18 Ježišovo posolstvo Stefanii Caterine z 5. septembra 2011 s názvom „Božie nástroje v tomto čase“ z knihy „V 

ústrety novému stvoreniu“, zv. II – „rok 2011“, vyd. Luci dell’Esodo
19 Porov. „Prepísať dejiny“, zv. II – „Vesmír a jeho obyvatelia“, s. 325-326



Márie a svätého Jozefa sú podstatné na uskutočnenie Božích plánov. Urobíte veľmi dobre,
keď sa k nim budete modliť a budete s nimi spojení viac ako inokedy.“20

Toho, čo sa o Márii hovorí, je stále málo. Mária je tajomstvo. Môžeme ho pochopiť len 
vtedy, ak budeme ponorení v Duchu Svätom. Napriek tomu je pre nový ľud veľmi 
užitočné pochopiť Máriu v jej úlohe Spoluvykupiteľky ľudstva, odkiaľ pramení jej 
materstvo. Boh nám ju preto dáva ako Matku, ale aj ako najvynikajúcejšieho člena Cirkvi.

„Keď som zomrel na kríži, nebol nablízku nikto, okrem mojej Matky, ktorá sa zjednotila 
s mojím utrpením. Ženy a apoštoli ma určite milovali, no nechápali, čo sa odohrávalo 
pred ich očami. Ešte neprijali pomazanie Duchom Svätým, aby naplno pochopili, čo 
znamená obetovať seba samých Otcovi v zjednotení so mnou. Pochopili to neskôr.
Moja Matka však na to bola pripravená. Musela byť, lebo som nemohol zomrieť sám na 
kríži. Musel som so svojou obetou zjednotiť všetkých, ktorí sa mi počas storočí dávajú. 
Mária bola prvou ľudskou bytosťou vo vesmíre, ktorá sa dokonale zjednotila s mojou 
obetou na kríži a bola naplno účastná na mojom vzkriesení. Moja Matka bola prvou živou 
bytosťou, ktorá spolu so mnou dovŕšila veľkonočný prechod. Všetci ostatní sa pevne 
pripojili k nej, skrze ňu a po nej. Aj ľudstvá iných planét verné Bohu od stvorenia, ktoré 
svojou modlitbou sprevádzali moju cestu na Zemi, sa spojili s Máriou vo chvíli mojej 
obety na kríži. Preto sa ľudstvo nemôže so mnou spojiť inak, než prostredníctvom Márie. 
Prechod cez jej Nepoškvrnené Srdce je nevyhnutný pre všetkých, ktorí chcú dosiahnuť 
mystické zjednotenie so mnou. Moja Matka je tá, ktorá otvorila cestu, a je prvé stvorenie, 
ktoré dosiahlo úplné a dokonalé spojenie so mnou na kríži, až za kríž a naveky.

V mojej Matke sa skôr ako v hocikom inom vtelil môj veľkonočný prechod zo smrti do 
života a stal sa viditeľným. Jej prítomnosť medzi apoštolmi bola dôležitá. Po prijatí 
Ducha Svätého apoštoli pochopili všetko, ale len prostredníctvom Márie naplno vstúpili 
do mojej obety a spojili sa so mnou.“21

V Božom pláne bol svätý Jozef zjednotený s Najsvätejšou Pannou Máriou celkom 
mimoriadnym spôsobom. Svätý Jozef je vzývaný ako ochranca Cirkvi, to znamená ten, 
ktorý ochraňuje Boží život v Cirkvi, tak ako ochraňoval Ježiša a Máriu. Ježiš hovorí:

„A nezabudnite na svätého Jozefa, Jozefa vrúcneho srdca, môjho pestúna na Zemi 
a spravodlivého výnimočným spôsobom. Nikto nebol spravodlivý tak ako on, jeho 
spravodlivosť prekonala spravodlivosť všetkých ostatných a moc jeho ducha je nesmierna.
Mária a Jozef sú pre vás matkou a otcom na ceste, tak ako boli pre mňa, a vás chcem 
zveriť im.“22

Svätý Jozef prijal Boží plán v Márii. Stal sa tak účastným na nepoškvrnenosti svojej 
nevesty. Je príkladom pre nás všetkých. V jednom posolstve Stefanii Caterine nám svätý 
Jozef vysvetlil, že prostredníctvom panenského ticha sa vstupuje do trojičného tajomstva. 
Uvádzame úryvok z posolstva:

20 Tamtiež,  s. 329
21 Porov. „Prepísať dejiny“, zv. I. – „V Božej mysli“, s. 74-75
22 tamtiež, s. 78



„Chcem vám povedať niečo o veľmi mocnej zbrani proti nepriateľovi, a to o panenskom 
tichu vo vás. Ticho a panenstvo idú vždy spolu, pretože nik nemôže vstúpiť do pravého 
ticha, ak nie je vnútorne čistý, a pre vstup do čistoty je potrebné vnútorné ticho.
O aké ticho ide? Zaiste nie hmotné ticho, ako neprítomnosť vonkajších zvukov, ale 
o panenské ticho.
Ticho vládlo, keď Boh tvoril vesmír, a Slovo zostúpilo do Márie v tichu. Najsvätejšia 
Trojica pôsobí v tichu, ktoré je plnosťou, živým kontaktom medzi tromi Osobami 
Najsvätejšej Trojice. Prúdi medzi nimi totiž plnosť, láska a ticho, pretože každá Osoba 
načúva druhej a v tichu sa tak rodí ich vzájomné spoločenstvo. Ticho vládlo 
v nazaretskom dome, pretože všetci načúvali jeden druhému a načúvaním druhého 
načúvali Bohu v ňom.
Ticho je najmocnejšou bariérou proti zlým silám. Plne vás privádza do života Najsvätejšej
Trojice a vytvára bariéru okolo vašej duše a vášho tela.
Ticho vás ponára do trojičného víru. Rozumejte dobre, vír Najsvätejšej Trojice vás 
priťahuje a s vami všetko, čo vám patrí. Priťahuje a premieňa. Premieňa to, čo je dobré, 
a robí ho ešte silnejším, a ničí to, čo je zlé. Zlo fakticky nemôže odolať a je ničené týmto 
vírom.

Musíte sa naučiť všetko ponoriť do tohto víru, všetko dobro a zlo, ktoré sa vo vás 
nachádza, vo vašej duši ako aj vo vašom tele, a všetko dobro, ktoré vami prechádza, ale aj
zlo, ktorého sa dotýkate. Vhoďte všetko do tohto víru, aby sa to posilnilo alebo zničilo.“23

V inom posolstve ďalej hovorí:
„Kto sa skutočne rozhodne pre čistotu, ten ju prijíma úplne. Nemal som žiaden záujem 
sexuálnej povahy, čo sa týkalo Márie, a nič také nebolo nikdy v mojom srdci. Nič také pre 
mňa Boh neplánoval, ani nechcel, a v Božom pláne by to nemalo nijaký zmysel. Preto som 
na prekonanie pokušenia dostal všetky potrebné milosti, lebo Boh na uskutočnenie svojho 
diela vždy dáva milosti. Okrem toho moja snúbenica nebola ako ostatné. Mala milosť takej 
čistoty, že nič nečisté nemohlo byť v jej blízkosti. Vyžarovala z nej čistota, ktorá sa dá 
porovnať len s Ježišovou čistotou. Keď som pozoroval Máriu a malého Ježiša, nebol v nich
ani najmenší tieň hriechu. Boli úplne ponorení v Bohu. Moja duša sa sýtila touto 
dokonalosťou. Takto som aj ja mohol dosiahnuť nepoškvrnenosť, plod svojej cesty svätosti,
ale aj mimoriadnu milosť, ktorá mnou prenikla vďaka mimoriadnemu spojeniu s Ježišom 
a Máriou.“24

Okrem mimoriadnych a vznešených nástrojov majú v tomto čase účasť na zjednotení 
všetkého v Kristovi aj svätí a spravodliví. Vo svojom pôsobení sú posilňovaní, aby mali 
účinný vplyv na celý vesmír. V spojení s nimi sme aj my posilňovaní.

Každá osoba dosiahne v Bohu uskutočnenie svojej identity a svojho poslania. V Kristovom 
mystickom tele sa všetky vzťahy medzi osobami zdokonaľujú v harmónii. Najsvätejšia Panna 
Mária a svätý Jozef sú manželmi v Kristovi, sú s ním mysticky zjednotení. Ich manželské 
zjednotenie v Kristovi je mimoriadne činné v týchto časoch, kedy je trojičné pôsobenie 
mocné. Ich otcovstvo a materstvo v Bohu tak môžu pomôcť všetkým Božím synom a dcéram 
vo vesmíre. V tejto perspektíve sa očakáva víťazstvo Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Je 
preto dobré ich vždy vzývať, aby sa zrodila a dosiahla dokonalosť spoločenstva medzi mužmi
a ženami v Bohu.

23 Porov. „Cez veľkú bariéru“, s. 220
24 Porov. Posolstvo sv. Jozefa Stefanii Caterine z 10. marca 2014 pod názvom „Byť v spoločenstve s Bohom“



Na prehĺbenie tém tejto kapitoly odkazujeme najmä na dve naše knihy „Cez veľkú bariéru“ a 
„Prepísať dejiny“, zväzok II – „Vesmír a jeho obyvatelia“.



Kapitola 3

Naše povolanie a naše poslanie

1. Naše ideály

Sformovali sme sa v Katolíckej teda všeobecnej cirkvi a sme jej súčasťou. Ako otvorení 
novosti v Bohu sa pokúšame prekonať všetky rozdelenia medzi kresťanmi a všetkými Božími 
deťmi, pričom máme na pamäti slová svätého Pavla: „Kristus nemôže byť rozdelený.“ (1Kor 
1, 13)

Sme ľudom v Božom ľude. Tento ľud sa zhromažďuje okolo Nadácie „Pevnosť 
Nepoškvrnenej“, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách a riadi sa občianskymi zákonmi krajín, 
v ktorých sa nachádza. Prijíma kresťanov s rozličnými povolaniami a profesiami a jej cieľom 
je podporovať kresťanské hodnoty v ľudskej osobe tým, že dáva do centra Krista Spasiteľa, 
cez ktorého máme prístup k Bohu Otcovi v Duchu Svätom.

Vychádzame zo zjavení Panny Márie v Medžugorí a prostredníctvom skutočnej 
duchovnej cesty stále lepšie chápeme univerzálne a eschatologické aspekty našej viery, 
ktoré častokrát unikajú pozornosti veriacich, ale ktoré majú nesmierny význam pre Cirkev 
a pre celé ľudstvo. Univerzálne aspekty o ktorých hovoríme, predstavujú zároveň ideály, 
ktoré chceme žiť. Sú nimi:

1) zjednotenie všetkého v celom vesmíre v Kristovi, čo je vodiacou niťou všetkých zjavení, 
ktoré sme dostali. Svoj biblický základ má vo veľkom kristologickom hymne v liste svätého 
Pavla Efezanom; (Ef 1, 8-12)

2) nové stvorenie, (Zj 21, 1-7) dospejeme k nemu nie pasívnym očakávaním nejakého 
magického pôsobenia, ale prostredníctvom našej premeny na Kristov obraz.

3) naša úplná a zodpovedná príslušnosť k Ježišovi Kristovi v Duchu Svätom, cez ktorú 
sme podriadení Otcovej vôli. (1Kor 15, 24) Zaručuje nám to to, že budeme novými a nie 
starými a porušenými, ľuďmi. (Ef 4, 17-19)

4) kresťanská identita, ktorú sme prijali vo chvíli krstu, teda kňazská, prorocká 
a kráľovská identita, ktorá nás robí dospelými a aktívnymi kresťanmi

5) mimoriadne milosti a zjavenia, ktoré sme prijali prostredníctvom Tomislava Vlašiča 
a Stefanie Cateriny. Pomáhajú nám kráčať, aby sme dosiahli nové stvorenie. Medzi nimi má 
mimoriadne miesto krst Duchom Svätým a ohňom, cez ktorý je krstná milosť rozšírená na 
všetkých, ktorí túžia byť súčasťou mystického Kristovho tela, v pohľade zjednotenia celého 
vesmíru v Kristovi. 25

6) Božie nástroje. Predovšetkým je to Boží ľud, ktorým je Cirkev prítomná v celom vesmíre. 
Ona je riadnym nástrojom, ktorým si slúži Boh pre svoje plány. Potom sú to mimoriadne 
nástroje – anjeli, Centrálna bunka a bratia vo vesmíre verní Bohu. Nakoniec sú to vznešené 

25 Porov. „Cez veľkú bariéru“, kap. 9



nástroje – Najsvätejšia Panna Mária a svätý Jozef. 26 Spojení s týmito nástrojmi a v spolupráci
s nimi sa zúčastňujeme aj na milostiach, ktoré nám prostredníctvom nich dáva Boh.

2. Náš život

Žijeme jednoduchým životom podľa Evanjelia Ježiša Krista, ktoré sme prijali, a žijeme bez 
mnohých diskusií a komentárov. V evanjeliu sú obsiahnuté všetky zákony čistého Ducha, 
ktoré nás vedú ku Kristovi a jeho prostredníctvom k Otcovi v Duchu Svätom.

Vzormi nášho života sú:

1) svätá nazaretská rodina

2) svätý František a svätá Klára z Assisi a ich spiritualita, ako je zhrnutá v pravidlách 
a živote bratov a sestier tretieho františkánskeho rádu, ktorý schválil pápež svätý Ján 
Pavol II.

Cieľ našej cesty nás zaväzuje žiť svoje povolanie s  vážnosťou. Nemôžeme totiž patriť 
Kristovi a pomáhať druhým, aby mu patrili, ak sa budeme chovať povrchným spôsobom, ako 
sa chová veľa ľudí. Treba nám serióznu a zodpovednú cestu, ktorá prebudí a vyžaduje si celé 
naše bytie. Preto sa chceme pozerať na veľké vzory svätosti v Cirkvi – na Najsvätejšiu Pannu 
Máriu, na svätého Jozefa, na anjelov, na svätých a na všetkých ľudí, cnostných a šľachetných 
v duchu.

K tomuto cieľu sme stanovili niekoľko bodov, ktoré sú záväznými krokmi na našej 
ceste:

1) obeta nášho života Ježišovi cez Najsvätejšiu Pannu Máriu, našu Nepoškvrnenú 
Matku. Obetujeme svoj život Ježišovi, aby ho on riadil a premenil. Obetujeme ho cez 
Nepoškvrnenú Matku, ktorá je dokonale spojená so Synom a je už novým stvorením. Nikto 
nám nemôže lepšie pomôcť byť zjednotení s Kristom (Rim 12, 1-2) než ona

2) zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vrúcnemu srdcu svätého Jozefa,
ktoré sú v tejto dobe darované ľudstvu ako vznešené nástroje. Oni nám odovzdávajú Božie 
materstvo a otcovstvo a mimoriadnym spôsobom nás chránia. Veľký príklad zasvätenia sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a oddanosti svätému Jozefovi, ochrancovi Božieho 
ľudu, nám zanechal pápež Ján Pavol II.27

3) dôstojne žiť Eucharistiu, veľkonočné tajomstvo, v spoločenstve s nebeskou liturgiou 
a Kristovým mystickým telom. Znamená to aktívne sa zúčastňovať na Ježišovej smrti, 

26 Porov. „2012 – Definitívne rozhodnutie ľudstva“, s. 47; „Prepísať dejiny“, zv. II – Vesmír a jeho obyvatelia“, 

piata časť kap. 2

27 Porov. Apoštolská exhortácia Jána Pavla II. „Rdemptoris Custos“ z 15. augusta 1989



zomrieť všetkým formám egoizmu, a na jeho vzkriesení víťazením nad zlom, aby sme žili 
novým životom. Ako údy Kristovho mystického tela sme povolaní žiť vo všeobecnom 
spoločenstve. (Ef 5, 1-2)

4) modliť sa a rásť v živote modlitby, aby sme boli mysticky spojení s Kristom (Fil 1, 20-
21)

5) žiť medzi sebou a so všeobecnou Cirkvou v Kristovom Duchu, čo znamená zriecť sa 
každej formy egoizmu. Svätý Pavol hovorí: „Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, 
pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.“ (Rim
8, 9)

6) žiť podľa troch zákonov, ktoré sú základom nebeského kráľovstva – obeta života, 
nepoškvrnenosť-celistvosť a všeobecné spoločenstvo. To znamená, že v novom stvorení sa 
bude dokonale žiť všeobecné spoločenstvo. Dosahuje sa to darovaním života v Kristovi jedni 
za druhých úprimným a bezúhonným spôsobom. (Ef 1, 4)

7) nedovoliť žiadnemu stvoreniu a žiadnej udalosti, aby nás oddelili od Krista Spasiteľa.
(Rim 8, 37-39)

8) svedčiť o našej skúsenosti všetkým ľuďom dobrej vôle, a tak im predávať Boží život 
a pomáhať im na ich ceste. (Mt 10, 32-33)

Boh nám predáva svoj život, ak po ňom túžime:

„Judáš, (nie Iškariotský) sa ho spýtal. ‚Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám a svetu nie?‘ 
Ježiš mu odpovedal: ‚Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude 
milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje 
slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.‘“ (Jn 14, 22-27)

Medzi mnohými vecami, ktoré nám boli v týchto rokoch zjavené, nám najmä 
nasledujúci text objasňuje to, čo sa týka života Božieho ľudu, ktorým je Cirkev:

„To, čo hýbe Cirkvou, je život Najsvätejšej Trojice. Je to život, ktorý je jej neustále 
odovzdávaný prostredníctvom Ducha Svätého a je prítomný vo sviatostiach. Čerpajúc z tohto 
života, sa zhromaždenie veriacich v Kristovi môže definovať ako Cirkev. Inak zostane len 
združením, akým je veľa iných, ktoré pracujú v prospech ľudstva. Cirkev však nie je 
spoločenstvom osôb, ktoré sa združujú na to, aby sledovali nejaký užitočný cieľ. Nie je ani 
ušľachtilou nadáciou, ktorá prostredníctvom bohumilých diel udržuje pri živote spomienku na
svojho zakladateľa Ježiša Krista. A tým menej je Cirkev centrom moci, ako sa to žiaľ 
v mnohých prípadoch predstavuje. Jedinou mocou, ktorá spočíva v Cirkvi, je milosť, ktorá 
nevytvára aparáty ani hierarchie, ale ktorá sa spravodlivo rozdáva medzi všetkých jej členov 
podľa originality každého a na budovanie všetkých.

Cirkev nie je poddaným ľudom nejakého vladára. Je svätým Božím ľudom, splodeným z obety 
kríža, sýteným obetou oltára a posväcovaným činnosťou Ducha Svätého. Všetko ostatné môže 



byť pekné a užitočné, ale nie nevyhnutne sväté a Božské. Nie všetko, čo sa urobilo v mene 
Cirkvi, sa môže nazývať Cirkvou.“28

My toto všetko zakúšame a svedčíme o tom. Domnievame sa, že je čas, aby Cirkev na Zemi 
vyšla zo svojho geocentrizmu a pozdvihla svoj pohľad k vesmíru.

3. Naša organizácia

Sme ľudom, ktorý v sebe zahŕňa bunky a jednotlivcov rozptýlených po Zemi a vo 
vesmíre, a sme spojení s celým Kristovým mystickým telom. S niektorými z nich máme 
priame vzťahy, s inými sme spojení v tom istom duchu.

Bunky pozostávajú z osôb dobrej vôle, ktoré sa medzi sebou zjednocujú, aby 
intenzívnejšie prežívali vieru. Nemusia nevyhnutne žiť pod jednou strechou, ale sú medzi 
sebou spojené Kristovým Duchom.

Žijú jednoduchým životom bez zvád a bez práporov ako praví kresťania. Bunky sú 
autonómne, sú ale spojené s inými bunkami skutočným spoločenstvom a sú medzi sebou 
zjednotené vo zväzku lásky. Aby bunky vo svojom vývoji napredovali, pozerajú na Centrálnu 
bunku ako na príklad nasledovania. Zjednocujú sa s ňou, pretože Centrálna bunka vykonáva 
službu pripojenia Božích detí v celom vesmíre ku Kristov, aby tvorili jeden ľud.

Bunky sú malé Božie rodiny a sú nevyhnutné na to, aby rozvíjali bratské spoločenstvo, cez 
ktoré sa dôjde k univerzálnemu spoločenstvu. Boží ľud bude jeden v celom vesmíre, bude len 
jedno stádo a len jeden Pastier, Ježiš Kristus. Dnes sa bunky nachádzajú všade vo vesmíre 
a ďalšie sa formujú. Na konci časov všetky bunky zaniknú, aby dali život jedinému 
a nesmiernemu ľudu, Kristovej cirkvi v celom vesmíre.

Božia prozreteľnosť a veľkorysosť niektorých dobrodincov nám darovali tri domy: dom
v Medžugorí (Bosna Hercegovina), dom v Ghedi (BS, Taliansko), kde má naša nadácia svoje 
oficiálne sídlo, a dom v Ligure (SV, Taliansko). Naše domy sme dali k dispozícii novému 
ľudu ako miesta na zhromažďovanie, kde sa jednotlivci môžu stretávať, modliť, vymieňať 
si skúsenosti, prijímať informácie a nájsť naše knihy a iné materiály.

V našich domoch žijeme podľa programu, ktorý nám odhalili a vysvetlili Tomislav Vlašič 
a Stefania Caterina, členovia Centrálnej bunky, ktorí dnes žijú na Zemi. Tento Boží plán sme 
preskúmali, zažili a svedčíme o ňom. V Tomislavovi Vlašičovi a v Stefanii Caterine sme 
prijali duchovné otcovstvo a materstvo, ktoré privádza k zjednoteniu v Kristovi v novom 
stvorení.

Okolo nadácie a našich domov existujú bunky a jednotlivci, ktorí sú blízki nadácii, 
podporujú toto dielo a už niekoľko rokov kráčajú spolu s nami. Prinášajú svedectvo 
a konajú službu pre ľudí vo svojich domovoch, na miestach svojej práce, vo farnostiach 
a pod., aby s týmto plánom oboznámili ľudí, ktorí si to prajú.

28 Porov. „Prepísať dejiny“, zv. II – Vesmír a jeho obyvatelia“, s. 279-280



Existujú bunky, ktoré sa sformovali spontánne a ktoré prijali tento program, iné sa 
formujú. Spájajú sa s cestou tohto ľudu prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova 
a všetkými spôsobmi, ktorými ich inšpiruje Duch Svätý.

Existujú aj bunky, ktoré by sme mohli nazvať prirodzené a ktoré sa ľahko pričleňujú 
k tomuto programu. Sú nimi snúbenci, manželia, celé rodiny, modlitbové skupiny, zasvätené
osoby podľa evanjeliových rád a osoby alebo mladí ľudia, ktorí sa chcú skutočne angažovať 
v službe Bohu a tomuto programu.

Nakoniec sú tu jednotlivci, ktorí sa chcú spojiť s programom zjednotenia všetkého vo 
vesmíre v Kristovi, ale nemôžu sa zúčastňovať na našich iniciatívach, lebo sú starí, chorí 
alebo im v tom bránia iné dôvody. Všetkým odporúčame:

 jednoduchý kresťanský život, prežívaný so živou vierou v každodennosti, obohatený

účasťou na sviatostiach a živený jednoduchou modlitbou

 sledovať naše webové stránky, aby boli informovaní o programe

 pomáhať si modlitbami, ktoré uvádzame ďalej a prostredníctvom ktorých môžete 

byť zapojení do tohto programu zjednotenia. Modlitbou týchto modlitieb v slobode 
a podľa originality vašej duše sa s nami spojíte, posilníte a zostúpi na vás veľa milostí.
Predovšetkým si môžete obnoviť obetu svojho života Ježišovi a Márii každú sobotu 
večer, ako to robíme my prostredníctvom zasvätenia sa Matke a Kráľovnej vesmíru 
a Ježišovi Kristovi, Kráľovi vesmíru, v spoločenstve s mimoriadnymi nástrojmi 
a s celým mystickým telom

 krstiť Duchom Svätým a ohňom. Použite pritom jednoduchú formuláciu 

kresťanského krstu, ktorú uvádzame ďalej, aby ho dosiahli tie duše, ktoré nemôžu 
riadnym spôsobom pristúpiť ku krstu. Prostredníctvom vašej modlitby a obety života 
Ježišovi, duše, ktoré túžia byť pokrstené, vstúpia do spoločenstva s vami. To preto, 
lebo vaše duše sú Božím chrámom a keď ste spojení s Kristom, Boh dovolí dušiam 
pripraveným na krst spojiť sa s vaším duchom.

4. Modlitby, ktoré zvlášť sprevádzajú našu cestu

Sú to modlitby, ktoré nás navzájom medzi sebou spájajú a umožňujú nám cítiť sa súčasťou 
jedného ľudu na ceste.

1) Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, ktorý je na čele mimoriadnych nástrojov 
a celého Božieho ľudu, prítomného v celom vesmíre. On nás vedie k slávnemu Kristovmu 
príchodu a ochraňuje nás so svojimi anjelskými zástupmi:



Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi
Slávne knieža nebeských vojsk,
svätý Michal Archanjel,
chráň nás v boji proti mocnostiam temnosti
a ich duchovnej zlobe.
Príď na pomoc nám, ktorí sme boli stvorení Bohom
na jeho obraz a podobu
a draho vykúpení z moci diabla.
Pros teda Boha pokoja,
aby držal zdrveného satana
pod našimi nohami,
aby nás nemohol ďalej držať v otroctve.
Prednes Najvyššiemu naše modlitby spolu s tvojimi,
aby na nás zostúpilo Božie milosrdenstvo
a ty si mohol spútať draka, starého hada,
a vhodiť ho do pekiel, odkiaľ 
viac nebude zvádzať duše.
Amen.

2) Zasvätenie sa Márii, Matke a Kráľovnej vesmíru, a Ježišovi Kristovi, Kráľovi 
vesmíru, v spoločenstve so svätým Michalom Archanjelom a s mimoriadnymi nástrojmi na 
začlenenie sa do univerzálneho spoločenstva. Toto je viac než inokedy potrebné, pretože 
nastalo posledné obdobie prípravy na slávny Kristov návrat.

Dňa 23. novembra 2007 počas prípravy na slávnosť Krista Kráľa svätý Michal Archanjel 
povedal Stefanii Caterine dve modlitby zasvätenia sa – jednu Matke a Kráľovnej vesmíru 
a jednu Ježišovi Kristovi, Kráľovi vesmíru. Spresnil, že vyjadrujú jeho oddanosť a aj 
modlitbu Predchodcu slávneho Kristovho príchodu a tiež ako vodcu svätého Božieho ľudu:



Zasvätenie sa Márii, Matke a Kráľovnej vesmíru
Tebe, Kráľovná a Matka vesmíru,
zverujeme všeobecnú Cirkev,
v predvečer nových čias
a nových ciest,
ktoré má Boží ľud prejsť.
Zverujeme ti
a odovzdávame tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
všetkých anjelov, ktorí sa pred tebou klaňajú,
plná milosti,
tak ako sa ti poklonil Archanjel Gabriel.
Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
odovzdávame celý ľudský rod
v celom vesmíre,
každé Božie dieťa, ktoré hľadá život.
Tvoje lono, Matka,
nech plodí a živí
každého človeka dobrej vôle,
každé Božie stvorenie.
Zverujeme ti živých i mŕtvych,
ktorí pozerajú na teba,
s láskou a nádejou,
na svojej ceste očisťovania
ku svetlu pravdy
a plnosti raja.
Zverujeme ti všetky stvorenia,
splodené z Božej lásky,
a stvorené na Božiu slávu.
V tvojom Srdci, Mária,
nech sú premenené,
a nech sa od stvoreného vzdiali
satanovo zlo.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce,
Kráľovná a Matka vesmíru,
našou pevnosťou,
a zárukou dobrej budúcnosti.
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce
silou a ochranou
pre celú Božiu Cirkev.
Prijmi našu obetu,
našu lásku a našu vďačnosť.
Podriaďujeme sa
duchu, ktorý je v tebe,
Božiemu Duchu, čistému a nepoškvrnenému,
ktorý dá život vesmíru.
Vzývame tvoju najmocnejšiu ochranu
pre celú všeobecnú Cirkev,
predovšetkým pre tých v tomto čase,
čo dostanú milosť a úlohu
otvoriť ľudstvu cestu.



Buď požehnaná
a nech je vyvýšené tvoje meno
v celom vesmíre.
Tebe sa zverujeme s úplnou dôverou.
Ty nám budeš vedieť otvoriť cestu,
lebo si Matkou nových čias. Amen.



Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi, Kráľovi vesmíru
Pred tebou,
Ježišu Kriste, Kráľ vesmíru,
skláňame celé svoje bytie
a všetko, čo nám bolo zverené.
Podrobujeme tvojej moci,
kráľovskej a kňazskej,
celú všeobecnú Cirkev,
ktorú dovedieš k plnosti,
lebo ty si Pastier,
jediný a najvyšší.
Nikto nemôže viesť Boží ľud
okrem teba.
Ty si na vrchole
nad všetkými anjelmi a archanjelmi,
a nad všetkými stvoreniami.
Si Všemohúci Boh,
Kráľ a Pán vesmíru.
Prijmi našu vďaku,
za to, že si nás stvoril,
a za vykúpenie, ktoré si vykonal.
Vďaka za to, čo teraz plníš,
aby bol naveky porazený
nepriateľ dobra.
Prijmi naše úplné odovzdanie sa tvojmu Duchu.
Chceme byť poslušní tebe,
náš Kráľ,
ktorý tvoríš a riadiš vesmír,
a bez prestania obnovuješ každú vec.
Vzývame ťa o pomoc,
o tvoju ochranu,
o silu tvojho Svätého Ducha,
aby sme ohlasovali teba, mŕtveho a zmŕtvychvstalého,
ktorý sedíš v sláve po pravici Otca.
Nech nás tvoj Duch
oživí v našom poslaní.
Daj každému človekovi dobrej vôle
zvesť o novom živote,
splodenom
a neustále obnovovanom
skrz teba. Amen.



3) Zasvätenie sa vrúcnemu srdcu svätého Jozefa, ochrancu Božieho ľudu. Aj túto 
modlitbu nadiktoval Stefanii Caterine svätý Michal Archanjel:

Modlitba k svätému Jozefovi
Svätý Jozef, spravodlivý medzi spravodlivými,
ochranca Božej rodiny v celom vesmíre,
chráň Cirkev na Zemi v tomto 
chúlostivom a významnom čase.
Prihováraj sa pred Bohom,
aby Cirkev vždy išla 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 nádejou 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.



4) Jednoduchá modlitba, pripisovaná svätému Františkovi z Assisi, ktorou sa spájame so 
svätým Františkom a so svätou Klárou z Assisi, aby sme vstúpili do františkánskeho ducha 
spolu so všetkými svätými františkánskeho rádu. Táto modlitba predstavuje pre nás životný 
program, podstatu ducha svätého Františka, ktorý sme prijali a ktorý chceme žiť. V nej 
nachádzame aj zhrnutie evanjeliových blahoslavenstiev (Mt 5, 3-11; Lk 6, 20-49):

Jednoduchá modlitba svätého Františka
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja:
daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.



Formulácia krstu Duchom Svätým a ohňom
Vyberte jedno mužské a jedno ženské meno, napr. Mária a Jozef. Potom povedzte: „Mária, 
Jozef, ja vás krstím v mene Otca (), Syna () a Ducha Svätého ().“ Netreba svätenú vodu.
(Pri znaku () sa naznačí vo vzduchu znak kríža, ako to robí kňaz pri požehnávaní).

Na ďalšie prehĺbenie obsahu, ktorý sme vám predstavili, vás odkazujeme na naše knihy 
a webové stránky, kde nájdete obšírnejšie vysvetlenie a poukázanie na to, ako nás 
kontaktovať.
Naďalej sa budeme modliť za vás všetkých a za ľud, o ktorom sme hovorili, aby rýchlo 
napredoval, chránený pred zlým a dosiahol svoj cieľ v novom stvorení, ktoré čaká nás 
všetkých.
Bratsky vás pozdravujeme a prenechávame vás slovám a požehnaniu svätého Michala 
Archanjela:
„V každej dobe si vytvoril Boh na Zemi malý zvyšok, pokorný ľud, ktorý zostal verný jeho 
zákonu lásky a života. Je to malé stádo, o ktorom hovorí Ježiš (Lk 12, 32), pre lásku ktorého 
odpustil Boh veľké množstvo hriechov tomuto ľudstvu a pre ktoré uskutoční svoje plány tiež 
na Zemi. Svätí, proroci a spravodliví, ktorí žili v priebehu dejín na vašej planéte, otvorili 
cestu k uskutočneniu Božieho plánu na Zemi. Takmer vždy boli hanení a prenasledovaní, 
obetovali svoj život a svoje utrpenie za vás všetkých. Tým oddialili tresty, ktoré by si vaše 
ľudstvo spravodlivo zaslúžilo. Ako je napísané: „...Boh ich skúšal a zistil, že sú ho hodní. 
Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú obetu.“ (Múdr 3, 5-6). Ich obeť, ktorú
Boh dopustil, nebola zbytočná a to bude jasné na konci času.
Aj dnes je toto malé stádo prítomné na Zemi. Je spojené s Bohom a s jeho nástrojmi, pôsobí 
v tichosti a medzi ťažkosťami tohto pohanského sveta, ktorý je bez viery a zákona. Je ako 
výhonok, ale určený na rast. Z tohto výhonku nechá Boh vyrásť nový ľud, prostredníctvom 
ktorého uskutoční svoje plány. Všetci ste povolaní patriť k tomuto ľudu, pretože Boh nerobí 
rozdiely medzi ľuďmi. Aby ste však k tomuto ľudu patrili, nestačí entuziazmus – musíte sa 
vyzliecť z egoizmu, z kompromisov, zo všetkých ambícií a vážne sa rozhodnúť pre premenu 
svojho života, aby ste žili podľa Božích zákonov, ktoré vám oznámil Boh prostredníctvom 
Ježiša Krista. Teraz je čas, keď sa vy všetci, od najväčšieho až po najmenšieho, musíte 
rozhodnúť: buď s Bohom, alebo s Luciferom. Nestrácajte čas, pretože ho už veľa neostáva.
...Pravým Božím deťom nebude nič chýbať, tým, ktorí si želajú byť privedení ku Kristovi, aby 
sa z nich stali nové stvorenia. Budú poučení o všetkom, čo ich očakáva: Duch Svätý ich 
vnútorne povedie k pravde a bude sa im dostávať stále silnejšieho potvrdenia v pravú chvíľu. 
Boh bude chrániť svoje malé stádo...
Vám, malé stádo, hovorím, aby ste sa nebáli, lebo Boh vám bude nablízku. Zostávajte v pokoji
a robte tak, aby rástla vaša viera, nádej a láska. Ste znamením Božej prítomnosti medzi 
ľuďmi na Zemi, ktorí budú čím ďalej, tým viac zmätení a stratení. Toto je to, čo Boh od vás 
očakáva. Prenechajte Bohu veľké veci. Od vás sa očakáva, že budete malí a jednoduchí ako 
deti, ktoré sa s láskou zverujú do Otcových rúk. Veľa sa modlite a proste Boha, aby mal 
zľutovanie s ľudstvom na Zemi.
Žehnám vám a celému ľudstvu Zeme, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 29

Dňa 31. mája 2015, na sviatok Najsvätejšej Trojice

29 Porov. Posolstvo svätého Michala Stefanii Caterine z 19.novembra 2013 pod názvom „Neboj sa malé 

stádo...“ z knihy „V ústrety novému stvoreniu“, zv. IV, s. 127-134
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