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Ve chvíli, kdy z  internetové stránky slyšíme otce Tomislava, komentujícího 
poselství z 10. září 2010 o centrální buňce si uvědomujeme, že toto poselství 
bylo zvratem pro celé lidstvo. Jak pro ty, kteří ho přijali, tak i pro ty, kteří ho 
nepřijali. Toto poselství, které otec často cituje, rozdělilo lidstvo a je spojeno 
se slovy svatého Michaela archanděla z roku 2009. Toto poselství je 
předělem. Kromě toho máme k dispozici slova svatého Michaela, který hovoří 
o Církvi, která sestupuje z nebe. Máme mnoho slov, které ohlašují živou 
přítomnost Ježíše Krista na Zemi.

 Na základě telefonátů s některými z vás jsme cítili povinnost, abychom se 
vám představili. Kdo je ten nový lid, o kterém otec hovoří? Kdo stojí za otcem
Tomislavem a za Stefanií Caterinou? První věc, kterou chci říct, je, že otec 
Tomislav, i když byl uvedený do laického stavu, pro nás zůstává otcem a 
knězem, protože jím zůstane navěky. Pro nás je především otec a tak ho také
nazýváme. 

Prostřednictvím knihy „Cesta Nového lidu“ jsme se představili jako muži, 
ženy, lid, který spolupracuje s živými členy centrální buňky od roku 2015. 
Někteří z vás tuto knihu znají. Od roku 2015 se změnilo mnoho věcí. Kniha 
hovořila o skupině lidí, která díky Královně míru, díky jejím poselstvím a díky 
otci Tomislavovi a Stefanii, tato poselství následuje. Nejen pro samotný fakt 
poselství, ale pro to, co tato poselství obsahují, co přinášejí. Skrze texty, 
které jsme umístili na tuto internetovou stránku, mnozí lidé, muži i ženy našli 
cestu a snaží se změnit svůj život v Bohu.

 Chceme zdůraznit některé skutečnosti, které otec Tomislav připomíná. 
Snažíme se žít jako Boží děti, nejsme proti nikomu.  Snažíme se mít v centru 
Boha a vycházíme z tohoto pohledu. Možná je lehčí říci, kým nejsme. Nejsme 
nový řeholní řád, nejsme Církev, která se staví proti katolickému vyznání. 
Nejsme řeholní společenství, nejsme klášter, bratři a sestry. Jsme skupinou 
lidí; muži a ženy, mladí i méně mladí, manželé i jednotlivci, kteří se rozhodli 
spolu kráčet ke Kristu. Rozhodli jsme se nechat se společně proměnit milostí 
Ježíše Krista. Jsme omezené osoby, nikdo z nás není dokonalý. Nikdo není 
perfektní. Nejsou mezi námi svatí podle nějaké klasifikace, jsme skupina lidí, 
která chce žít podle vůle Boží, k jeho obrazu a podobě. Jako Boží děti, které 
chtějí vyjádřit Boží svatost, tu, kterou Bůh vložil do každého z nich ve chvíli 
početí a kterou může rozvinout pouze Bůh, prostřednictvím jejich 
každodenního života. 

Někteří žijeme v domech - svatyních, o kterých jste už slyšeli z této webové 
stránky. Dvě jsou v Itálii, jedna v Bosně a Hercegovině a jedna v České 



Republice. V těchto domech - svatyních, máme kněze. V těchto domech - 
svatyních se snažíme modlitbu žít. Chtěl bych říct, že nejsme pouze před 
svatostánkem, začínáme ráno modlitbou a den modlitbou končíme. Modlíme 
se během práce a každý den slavíme mši svatou. Žijeme z naší práce. 
V každém domě - svatyni máme pracovní aktivity. Téměř vždy souvisí se 
zemědělstvím. Máme také za úlohu pomáhat prostřednictvím této webové 
stránky a prostřednictvím textů mnohým lidem, kteří nás sledují a jsou 
rozptýlení po celé Evropě a po celém Světě. Z těchto osob se v těchto letech 
někteří rozhodli žít společně a vytvořili malá společenství. Ne řeholní 
společenství. Také oni se setkávají, modlí se, sdílejí se a jsou v úzkém spojení
s domy - svatyněmi, tj. s kněžími a s těmi, kdo ve svatyních žijí. 

Říkal jsem, že poselství o Centrální buňce bylo předělem. V tomto poselství 
nám bylo řečeno, že existuje šest živých členů Centrální buňky tady na Zemi. 
Jsou jimi otec Tomislav, Stefania, další dva jsou v Bazilice svatého Petra 
v Římě a dva jsou v Jeruzalémě. Otec Tomislav a Stefanie byli požádáni a 
s nimi jsme byli požádáni také my, abychom se představili. Bylo od nás 
žádáno, abychom šli vpřed podle Božího plánu, a to také děláme. Podáváme 
živé svědectví o tom, co jsme dostali, co jsme slyšeli, co vidíme a co žijeme 
společně s živými členy Centrální buňky a snažíme se to předat. Předáváme 
to, co naše oči vidí, čeho se naše ruce dotýkají. 

Základem našeho duchovního života je, jak vidíte, šest bodů svatého 
Michaela, o kterých otec Tomislav hovoří na této stránce a komentuje je. 
Chtěl bych nás představit. Považuji to za užitečné pro ty, kdo nás chtějí lépe 
poznat. Můžete také přijít do domu - svatyně, ale také můžete zavolat, 
napsat, abyste dostali vysvětlení k tomu, co vám není jasné, odpověď na vaše
otázky. Můžeme vytvořit společenství mezi námi, abychom si pomáhali i 
prostřednictvím vašich otázek. Vězte dobře, že šest bodů svatého Michaela, 
tak jako všechno ostatní, co jsme dostali, není centrem našeho života. Jsou 
to, tak jako Centrální buňka, prostředky, které nám pomáhají, abychom 
přicházeli k Bohu, abychom se proměnili. Mohu citovat slova z poselství 
svatého Františka ze 4. října 2020. To co chceme, je patřit Ježíši Kristu skrze 
Boží Matku. Chceme žít jednoduchý život jako Boží děti, podle evangelia, 
v harmonii se stvořením. To zahrnuje všechno, co chceme dělat a o co se 
snažíme. Vycházíme od Ježíše Krista, On je středem. V tomto, opakuji, jsme 
otevřeni ke konfrontaci se všemi a jsme v našich svatyních otevřeni k tomu, 
aby ten, kdo chce, mohl přijít a mohl nás poznat. 

Před časem otec Tomislav hovořil o bodech světla, které se rodí v celé 
Evropě. Body světla jsou doprovázeny kněžími, jsou doprovázeny domy - 
svatyněmi. Jsou i body světla, které jsme potkali a kteří k nám přišli a my si 
byli jisti, že jsou body světla, i bez toho, že by o tom věděli. Osoby, které se 
klaní Nejsvětější Svátosti a hledají ji, jsou body světla. Myslím, že přišel čas, 
abychom se spojili. Abychom se sjednotili. Bůh shromažďuje, shromažďuje 
celou svoji Církev a činí to i v celém vesmíru. Ve vysokém, střením, nízkém a 



musí to uskutečnit i na Zemi. Shromažďuje celou Církev, aby ji připravil na 
slavný příchod Ježíše Krista. To říká i svatý František. Nastal čas, ve kterém 
je nezměrný lid shromážděn ze všech koutů vesmíru, aby vytvořil jedinou 
Církev Ježíše Krista založenou na Zemi, ale žijící a působící v celém vesmíru. I
vy jste její součástí a chcete ukázat tvář této Církve a ohlašovat Boží plán. To 
je to, co se snažíme dělat. 

Kolem nás, kolem domů - svatyní se shromažďuje lid. Můžeme říct, že se rodí 
lid, který je doprovázený od narození až do smrti. Jsou zde mnozí mladí, 
mnohé děti. Opravdu je tu doprovázení lidu od narození až do smrti. Vidíme 
před námi cestu, která se postupně otevírá, po malých krocích. Je zde místo 
pro všechny. Pro staré, pro mladé, pro děti, pro ty, kdo se rozhodnou zasvětit
celý svůj život Bohu. Pro ty kdo se chtějí oženit, vdát. Pro ty, kdo žijí v naší 
blízkosti, ale pracují venku, pro všechny. Toto je Církev. Církev, která se 
promění, jestliže necháme působit Boha. Promění se podle Jeho srdce, podle 
Jeho mysli a bude viditelným světlem. Nenacházím jiná slova. Tato církev 
bude zastoupením Církve vesmíru tady na Zemi.

 Z této internetové stránky byla řečena silná slova. Centrální buňka je novým 
apoštolským stolcem. Centrální buňka není podřízená žádné hierarchii, ale 
pouze Ježíši Kristu. Centrální buňka musí otevřít cestu. Centrální buňka bude 
muset být přijata. Buď v tomto, nebo dalším životě. Musí být přijata, pro vsup
do Nového stvoření, jako Boží dar. Není to Boží dar, který by člověk mohl 
odmítnout a myslet si, že vstoupí do nového stvoření. Boží dar je nutné 
přijmout, tak jako Nejsvětější Pannu Marii a svatého Josefa, jako mimořádné 
nástroje.  Jsme definováni, jako řádný nástroj Církve Ježíše Krista tady na 
Zemi. Snažíme se ze všech sil, abychom řádnými nástroji byli. Také těmito 
slovy, která vkládáme na internet, se snažíme, abychom takto fungovali. 
Rovněž skrze dialog s vámi, který se může zrodit. 

Svěřuji tuto novou iniciativu Marii - Matce a Královně lidstva a vzývám její 
požehnání pro nás všechny, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 


