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Minulý týden jsme se na této internetové stránce představili. Představili jsme se jako Církev 
Ježíše Krista zde na Zemi. 
Pokusili jsme se vám říct, kdo jsme a přinést naše svědectví. Vyzvali jsme vás k tomu, abyste
nám telefonovali, abyste nám napsali, abychom tímto způsobem navázali dialog. Pokusíme se
vám odpovědět na otázky, které jste nám položili. 

Už jsme řekli, že nejsme proti nikomu a nejsme alternativou k ničemu. V tomto týdnu jste si 
mohli přečíst poselství Boha Otce, které jsme dostali v den, kdy se dvě mladé osoby zasvětily
Bohu, pro službu v nadaci. Kromě toho v sobotu otec Tomislav mluvil o kněžství. Mluvil o něm
s určitou vážností. Myslím si, že je správné, abychom přinesli a rozšířili i naše svědectví. 

Nadace Pevnost Neposkvrněné, kde byly zasvěcené tyto dvě mladé osoby, se zrodila v roce 
2005, na základě inspirace některých osob. Tyto osoby následovali otce Tomislava a v 
Međugorje se setkali s Bohem. Díky poselstvím Panny Marie změnili svůj život. Rozhodli se 
darovat svůj majetek, aby rozšiřovali a podporovali plán Panny Marie, který vyjádřila 
v Međugorji. Plán, o kterém jste mohli číst na této internetové stránce, neskončil 
v Međugorje. Panna Maria zůstává s námi, svou živou přítomností.

 Víte, že se považujeme za Mariánské a Františkánské společenství. Přijetí Panny Marie je pro 
nás nutným krokem na cestě ke Kristu, abychom se díky Jemu, v Duchu Svatém nechali 
přivést k Otci. Není to nic navíc. Pravdou je, že celé zjevení už bylo řečeno, avšak stejně tak 
platí, že nedošlo naplnění. Pokud se Ježíš Kristus nevrátí ve slávě, jeho poselství ještě není 
naplněno. Panna Maria je nástrojem pro tuto Zemi, aby všechno bylo přivedeno k naplnění. 
Panna Maria není soškou na skříňce. Bohužel, často slýcháme, že je možno jít i bez Marie. 
Podle mě, říct něco takového, je velmi závažné. Podle mě tato věta, jestli to tak můžu říct, 
roztrpčuje Pána. Nevěřím, že by se Pán naštval, ale určitě ho to bolí a je smutný. Znamená to
odmítnout Boží dar. Největší dar, který máme. Po eucharistii je to největší dar. Říci: můžu se 
bez ní obejít; pomyslete, jaké odmítnutí!

Mluvili jsme o Nadaci Pevnost Neposkvrněné, která byla takto pojmenována, aby vzdala čest 
Panně Marii. Nadace byla založena, aby podporovala její poselství. A kdo ji založil, obětoval 
za toto svůj život. Kolem zakladatelů se shromáždilo mnoho lidí. I oni obětují svůj život a 
současně jej nalézají. Poznali jsme, že podstata Međugorských poselství Panny Marie je 
vyjádřena a velmi dobře vtělena v Otci Tomislavovi. Dlouhou dobu byl v Međugorje a blízko 
Međugorje. Obětuje svůj život už od roku 1984. Chtěl, aby v Međugorje došlo k naplnění 
toho, co chtěl Bůh, toho, co chtěla Panna Maria.

Potom, co se mnohé osoby připojili k nadaci, bylo vidět jasné vedení Boží ruky; Bůh 
investoval. Investoval mnoho do tohoto nástroje. Investoval takovým způsobem, že jsme 
zůstávali v údivu. Nemysleli jsme si, že by Nadace byla něčím tak důležitým. Nikdo z nás to 
nečekal. Začali jsme s upřímným přáním, ale ani nás nenapadlo, co Bůh může otevřít a jak se
vyjádří během času. Až později jsme pochopili hluboký význam tohoto nástroje - jak jej Bůh 
nazval. Tímto významem je znovupřivedení všeho ke Kristu, v celém vesmíru. To je centrální 
poselství a to se snažíme nést kupředu. 



Později se zrodilo i nakladatelství Luci dell´Esodo. Zrodilo se z přání vytisknout knihu Přes 
Velkou Barieru. O této knize si myslíme, že není jen knihou, ale je Božím darem. A tak jsme 
se snažili tento Boží dar nabídnout co možná nejvíce duším. Nechtěli jsme si ho držet pro 
sebe. Chtěli jsme jej dát k dispozici lidstvu. Udělali jsme to, protože pro nás pro všechny byla
tato kniha pomocí k porozumění evangeliu, byla návodem, jak evangelium žít. Byla pomocí, 
abychom porozuměli Písmu, abychom pochopili Boží úmysly a poznávali Boha. Svatý Jan ve 
svém evangeliu mluví o životě věčném. Říká, že opravdový život spočívá v poznání Otce. 
Podle našeho názoru je kniha Přes Velkou Bariéru v tomto velkou pomocí. 

Přestože jsme sestru Stefanii a otce Tomislava znali již dlouho, nikdo z nás nevěděl o 
existenci centrální buňky. I my všichni jsme se o tom dozvěděli až 10. září 2010, kdy tuto 
skutečnost zjevil svatý Michael. Nyní už víme, že byla založena v roce 2004, ale po celých 
těch šest roků, i když jsme žili blízko otce Tomislava a Stefanie, jsme nevěděli, že jsou členy 
centrální buňky, mimořádného nástroje. 

Řekl jsem, že kniha Přes Velkou Barieru a všechny texty, které přišli později, všechny úvahy a
všechno doprovázení, které otec Tomislav vykonal v jeho kněžství, nám pomohlo kráčet k 
opravdové proměně křesťanů. Pomohlo nám to setkat se s Kristem. Pomohlo nám to 
pokračovat na cestě proměny. S touto proměnou se mnozí z nás setkali a začali ji žít 
v Međugorje, ale i potom tato cesta pokračovala a pokračuje. Je to cesta, která nás vede do 
nového stvoření. 

Zanedlouho přišlo pronásledování otce Tomislava a Stefanie Cateriny. O tom mohu říct, že 
nás spojilo a posílilo. Přivedlo nás k stále opravdovějšímu a hlubšímu porozumění Božímu 
plánu. Nerozprášili nás, ale naopak nám to dodalo mnoho radosti a mnoho milosti a cítili jsme
hlubokou Boží lásku. Pochopili jsme, že to je Boží plán znovupřivedení všeho ke Kristu. Tento 
plán se nejen nezastavil, ale zrychloval. Zrychloval skrze každou okolnost, která se mohla 
zdát brzdou.

 Věříme, říkáme a můžeme i dosvědčit, že nás Maria zrodila. Zrodila nás Nejsvětější Panna 
Maria. Zrodila nás a přivedla k Ježíši Kristu. Nejsvětější Panna Maria a svatý Josef, jak jsme 
již řekli, jsou pro nás matka a otec, ale ne romantickým způsobem. Matka a otec, kteří nás 
doprovázejí na naší cestě proměny. Ne maminka a tatínek, kteří nás chrání. Oni jsou něčím 
víc. Jsou těmi, kdo nás doprovázejí v naší vnitřní proměně. Můžeme říct i to, že jsme 
františkánští, že i svatý František a svatá Klára jsou vždy s námi. Žijeme s nimi v láskyplném 
spojení, ve výjimečném a láskyplném spojení. Doprovázejí nás andělé a archandělé. Chrání 
nás věrní bratři. Modlí se za nás celý očistec. Jestliže čteme poselství od začátku do konce, 
dojdeme k Církvi Ježíše Krista Celého Vesmíru. K jejímu zjevení a představení se. Proto 
můžeme říct, že působí tady, na Zemi. 

Jsme součástí Církve Ježíše Krista Celého Vesmíru. Žijeme všechny křesťanské hodnoty. Plně 
žijeme katechismus a celé učení Ježíše Krista. Lépe řečeno: snažíme se ho žít. Nejsme 
perfektní, ale toto je naše cesta. Neztotožňujeme se ani s konzervativními, ani s 
progresivními proudy katolického vyznání. Nejsme ani na jedné, ani na druhé straně. 
Snažíme se být s Kristem a v Kristu. Necháváme Boha, aby vyzdvihl svou Církev. Jedinou, 
která je a bude navždy. Tu, kterou On založil a pekelné síly jí nepřemohou. Kristovu Církev. 
Vědomě se snažíme žít jako děti Boží. Čeká se od nás pouze změna života: stát se lidmi 
evangelia. Čeká se od nás, že budeme připadat pouze Kristu a jeho Duchu. Aby nás On mohl 
přivést k Otci v Duchu Svatém. Víme, že Bůh má svoje děti všude, v jakémkoli náboženství. 
Víme, že děti Boží jsou pronásledovány a utlačovány. Víme, že jsou děti Boží, které neví, že 
jimi jsou. Které řekli Bohu ano v okamžiku početí, ale vtělili se do jiného náboženství. Víme, 
že Bůh je přítomný ve všech a koná skrze všechny. Jak jsme řekli, jsme otevření k diskuzi se 



všemi, ale říkáme, a je to i naše svědectví, že pouze v Ježíši Kristu je život a spása. Pouze 
přijetím Krista se v každém člověku probouzí jeho vlastní identita - identita Božího dítěte, 
které je stvořeno k obrazu a podobě Boží. A to je náš Ekumenismus - být otevřený k 
opravdové diskuzi se všemi, přijímat každé dobro a vše dobré ode všech, a nést kupředu to, 
co vyznáváme. Nezaprodáváme Krista, abychom mohli přijmout druhé. 

Naši kněží mají jako první cíl obětovat svůj život. Obětovat se za všechny, společně s Ježíšem
Kristem a s celým lidem, obětovat se na úmysly Panny Marie. To je první důvod, proč existují,
aby obětovali svůj život. Druhým důvodem je, aby se snažili všemi způsoby probudit v lidu 
královské kněžství. Společné kněžství každého muže a každé ženy. Třetí motiv je, dá-li se to 
tak dá říci, doprovázet, směrovat a podpírat každého člověka, který je nám svěřen a 
ukazovat přitom na Ježíše Krista, který je Cesta, Pravda a Život. Ukazovat na něj konkrétně, 
ve všech situacích života, které náš lid žije. Naši kněží žijí ve svatyních. Žijí zde i další osoby 
zasvěcené Bohu pro Nadaci Pevnost Neposkvrněné. Žijí obětováni Bohu, aby doprovázeli ty, 
kdo žijí každodenní život ve světě. Život v manželství, v práci, tam kde jsou. Jak už jsem 
řekl, cílem našich služebných kněží není být kněžími nějakého systému. Nepodporují žádný 
systém, ani Nadaci Pevnost Neposkvrněné. Neobětují se za žádný systém. Nemají za úkol 
shromažďovat duše pro Nadaci, aby se zvyšoval počet členů. To absolutně ne. Jejich cílem je 
vzbuzovat Boží život, který je v každém člověku. Obětují svůj život, aby probudili život Boží, 
jenž je v každém člověku. I v těch, kdo se nám mohou zdát vzdálení. 

Proč existujeme, proč se nazýváme novým lidem, novou Církví, ale nového nemáme nic; jak 
už jsme to mnohokrát řekli? Je to nové, protože v Bohu je všechno nové. Je to nové i proto, 
že Bohužel až příliš často slyšíme říkat, že zjevení skončilo s evangeliem a se skutky apoštolů.
Skončilo s listy svatého Pavla a dalších apoštolů, ale nezapomínejme, že existuje i 
apokalypsa. Zjevení nejsou završena. Poznáváme, že existujeme proto, abychom dovolili 
Bohu přivést vše k naplnění. Za to dáváme náš život.

I dnes vás objímám a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 


