Vinny Flynn je výkonný riaditeľ MercySong Ministries
of Healing (služby uzdravovania). Je nadaný hudobník,
prednášateľ a spisovateľ. Vďaka prednáškam o Božom
milosrdenstve, sviatostiach a Otcovej láske sa stal obľúbeným prednášateľom na farských misiách, konferenciách a duchovných cvičeniach.
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V roku 2000 pápež Ján Pavol II. kanonizoval veľkú vizionárku
20. storočia sestru Faustínu Kowalskú a ustanovil, že prvá nedeľa po Veľkej noci sa bude každoročne sláviť ako Nedeľa Božieho
milosrdenstva. V roku 2006 pápež Benedikt XVI. zdôraznil, že
„úcta k Božiemu milosrdenstvu nie je len sekundárnou pobožnosťou, ale neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej viery a modlitby“. Pápež František vyhlásil mimoriadny Jubilejný rok Božieho
milosrdenstva, ktorý sa začal sláviť 8. decembra 2015. Všetci
traja pápeži jasne vyjadrili, že Božie milosrdenstvo patrí k podstate kresťanskej viery, a táto kniha odhaľuje prečo.
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Prostredníctvom knihy 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva
nám autor ukazuje, že uctievanie Božieho milosrdenstva nie je
len ďalšou súkromnou pobožnosťou. Pochopiť ho a vstúpiť do
jeho hĺbky je kľúčovým okamihom duchovného života každého
človeka. Autor nám dáva pozvanie na cestu, aby milosrdenstvo
mohlo premeniť aj náš život. Všetko sa môže stať zmysluplnejším, silnejším a vitálnejším, keď skutočne prijmeme dar Božieho
milosrdenstva – pretekajúcu lásku Najsvätejšej Trojice.
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„Dôvera v Boha je podstata posolstva o milosrdenstve.“
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„Vinny Flynn nám v knihe 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva otvára srdce i myseľ pre úžasný dar Božieho milosrdenstva ponúkaný
každému z nás. Píše v nej: ‚Všetko v našom živote sa stane zmysluplnejším, silnejším a všetko sa pretvorí, keď pochopíme a prijmeme
Božie milosrdenstvo.‘ Vďaka tejto knihe čitatelia získajú sprievodcu, ktorý im poradí ako na to.“
– William E. Lori,
arcibiskup Baltimoru
„Moja nová obľúbená kniha! Veľmi ma obohatila. Vinny Flynn v nej
približuje Božie milosrdenstvo, keď svedčí o tom, aké je úžasné. Váš
modlitbový život a prístup k Bohu sa zmení a podobne ako ja budete
vďační Bohu za dar tejto knihy.“
– Sarah Reinhard,
autorka a blogerka, SnoringScholar.com
„Nikto nám nedokáže lepšie pomôcť znovuobjaviť dobre známe pobožnosti než Vinny Flynn. Pomohol miliónom ľudí, aby si obnovili
vzťah k Eucharistii, spovedi a liturgii. Teraz nás pozýva, aby sme
si nanovo uvedomili Božie milosrdenstvo. Ak chcete zakúsiť viac
Pánovho milosrdenstva a vyžarovať ho na iných, prečítajte si túto
vynikajúcu knihu.“
– Brandon Vogt,
autor knihy Return: How to Draw Your Child Back
to the Church (Návrat: Ako priviesť vaše dieťa späť do Cirkvi)
„Ak ste ešte nikdy nečítali knihu o úcte k Božiemu milosrdenstvu,
táto je najlepšia, akou môžete začať. A ak ste si prečítali mnohé,
táto je najlepší sprievodca, aby ste hlbšie pochopili záhadné tajomstvá, ktoré súvisia s úžasným milosrdenstvom božských osôb.
Veľmi ju odporúčam.“
– o. Peter Damian Fehlner STD,
autor knihy St. Maximilian Kolbe: Martyr of Charity
(Sv. Maximilián Kolbe: Mučeník lásky)

„Kniha 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva je poklad pre šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu po celom svete. Odporúčam túto knihu všetkým.“
– Martin Igwe Uzoukwu,
biskup Minny v Nigérii
„Kniha Vinnyho Flynna 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva robí niečo, čo ani väčšina nás kňazov často nerobí: rozpráva o hlbokých teologických témach tak, aby sme ich ľahko pochopili! Božie milosrdenstvo je najdôležitejšie posolstvo našej doby a Vinnyho kniha je
jedna z najdôležitejších kníh na mojej poličke!“
– o. Chris Alar MIC,
riaditeľ vydavateľstva Marian Press, autor knihy Divine Mercy 101
(Božie milosrdenstvo 101)
„Viac ako desať rokov pred svätorečením sv. Faustíny bol Vinny
Flynn výnimočným spisovateľom. Spolupracoval s otcom Georgeom
Kosickim a otcami marianistami v zúbožených štvrtiach, pálili polnočný olej, viedli učiteľov a šírili posolstvo o Božom milosrdenstve od
začiatku. Táto kniha je naozaj vyvrcholením rokov láskyplnej námahy... teraz je dostupná všetkým.“
– Felix Carroll,
autor knihy Lost, Loved, Found: 17 Divine Mercy Conversions
(Stratení, milovaní, nájdení: 17 obrátení vďaka Božiemu milosrdenstvu)
„Vinny Flynn nás nesklamal v tejto tretej knihe zo série 7 tajomstiev.
Kniha 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva je hlboká, závažná, podnetná
a mocná. Táto kniha dýcha láskou k Bohu. Veľmi ju odporúčam!“
– Kathleen Beckman LHS,
autorka knihy God’s Healing Mercy (Božie uzdravujúce milosrdenstvo)
„Potom čo som dvadsať rokov pomáhal otcom marianistom šíriť
posolstvo Božieho milosrdenstva a úctu k nemu, myslel som si, že
som už Božie milosrdenstvo celkom dobre pochopil. Teraz ho vidím
v novom svetle. Je to úžasná kniha, ‚tour de force‘ o Božom milosrdenstve, ktorá vám môže zmeniť život tak, ako ho zmenila mne.“
– David Came,
autor knihy Pope Benedict’s Divine Mercy Mandate
(Mandát pápeža Benedikta o Božom milosrdenstve)


„Vinny Flynn napísal cenného sprievodcu
pre každého, kto chce
plnšie pochopiť dar Božieho milosrdenstva. Je prístupnou a hlbokou odpoveďou na výzvu pápeža Františka, aby sme opäť ohlasovali
Božiu milosrdnú lásku.“

– Michael E. Burbidge,
biskup v Raleigh
„Flynn ako mnohoročný žiak sv. Faustíny poukazuje na podstatné
prvky Božieho milosrdenstva a na to, ako sa vzťahuje na náš dnešný
svet. Je to naozaj dôležitá kniha, povinné čítanie pre kňazov i laikov.“
– Patrick Novecosky,
šéfredaktor časopisu Legatus
„Flynn veľmi múdro vysvetľuje Božie milosrdenstvo ako vrchol všetkých Božích darov: stvorenia, spásy, sviatostí, každej činnosti, rituálu
– i nášho života.“
– Steve Ray,
CatholicConvert.com
„Vinny Flynn v knihe 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva využil príležitosť, aby nás učil o Božom milosrdenstve a viedol nás ku kontemplácii fascinujúceho tajomstva milosrdenstva. Je to jedna z najlepších kníh, aké som čítala.“
– Donna-Marie Cooper O’Boyle,
moderátorka v EWTN, autorka knihy The Kiss of Jesus (Ježišov bozk)
„Zapnite si svoje duchovné bezpečnostné pásy... Táto kniha vám
dá úžasný pohľad na to, čo my všetci najviac potrebujeme – Božie
úžasné milosrdenstvo!“
– Terry Barber,
autor knihy How to Share Your Faith with Anyone
(Ako hovoriť druhým o viere)
„Podnetná kniha Vinnyho Flynna odhaľuje každému čitateľovi bohatstvo a krásu Božieho milosrdenstva. 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva je dôležitá učebnica pre každého učeníka Ježiša Krista.“
– James Conley,
biskup Lincolnu v Nebraske
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Venované
in memoriam
otcovi Georgeovi W. Kosickemu CSB
(29. 7. 1928 – 11. 8. 2014),
pre ktorého sa Božie milosrdenstvo
stalo spôsobom života.

Ďakujem ti, otec George!
Nech sa aj my tak ako ty naučíme
„ešte viac dôverovať“!



„Prišla hodina, aby sme
priniesli Kristovo posolstvo
každému...
Prišla hodina, keď posolstvo
o Božom milosrdenstve
dokáže naplniť srdcia nádejou
a byť iskrou novej
civilizácie lásky...
Ako veľmi musí svet
pochopiť a prijať
Božie milosrdenstvo!“
sv. Ján Pavol II.
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„Tento ľud ma uctieva perami,
ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“
Mt 15,8

K

nihu 7 tajomstiev Božieho milosrdenstva som mal asi
napísať ako prvú. Napísal som 7 tajomstiev Eucharistie a potom 7 tajomstiev svätej spovede. Naviedla ma
na to skúsenosť, že keď som cestoval po krajine a prednášal vo farnostiach a na konferenciách, zistil som, že
mnoho ľudí, možno aj väčšina, má obmedzený a často
skreslený pohľad na tieto sviatosti. Keby si hlbšie uvedomili, čo je ich podstatou, mohlo by im to dramaticky
zmeniť život tak ako kedysi mne.
15
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Malo by význam najprv písať o Božom milosrdenstve, lebo od neho všetko závisí. Nemôžeme pochopiť
sviatosti alebo čokoľvek iné v Cirkvi, kým nepochopíme hĺbku Božieho milosrdenstva.

Vrcholná pobožnosť
Celé stvorenie je činom milosrdenstva! Pobožnosť
k Božiemu milosrdenstvu nie je len „súkromná pobožnosť“. Je to „vrcholná“ pobožnosť, ktorá prevyšuje
všetko ostatné. Každá iná pobožnosť v Cirkvi, každý
rituál, každá činnosť, každé učenie je zastrešené Božím milosrdenstvom. Ony nám majú pomôcť pochopiť tajomstvo Božieho milosrdenstva a hlbšie sa do
neho ponoriť.
Všetko bude v našom živote zmysluplnejšie, silnejšie
a naša premena bude úplnejšia, ak pochopíme a prijmeme Božie milosrdenstvo. Je to prvotná skutočnosť našej
existencie.
Potom uvidíte milosrdenstvo všade: pri svätej omši,
v liturgii hodín, v katechizme, v Písme. „Ó, áno, je tu...
a je aj tam.“
Pápež František píše: „Milosrdenstvo je samotným základom života Cirkvi. Stále potrebujeme kontemplovať
tajomstvo milosrdenstva. ... Je podmienkou našej spásy.
16
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Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám
Boh ide v ústrety.
Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý prebýva v srdci každého človeka.
Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom.“1
„Toto slovo všetko mení... Mení svet“
(Anjel Pána, 17. 3. 2013).

Sv. Faustína
Pre mnohých ľudí v dnešnej Cirkvi je „Božie milosrdenstvo“ synonymom úcty k Božiemu milosrdenstvu
založenej na Denníčku sv. Faustíny Kowalskej, poľskej
rehoľníčky, ktorej sa sám Pán v 30. rokoch 20. storočia
zjavil ako „Božie milosrdenstvo“.
Tento 600-stranový denník, ktorý nazvala Božie milosrdenstvo v mojej duši, rozpráva príbeh o pozoruhodných zjaveniach, ktoré sestra Faustína dostávala od Pána.
Tieto zjavenia nás nanovo upriamujú na evanjeliové posol-

1

Pápež František, Misericordiae vultus. Bula, ktorou sa vyhlasuje Mimoriadny rok milosrdenstva, 2.
17
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stvo o milosrdenstve. Zavádzajú sa rôzne prvky pobožnosti
a praktiky, ktoré sú dnes známe po celom svete.
Obraz Božieho milosrdenstva sa nachádza a uctieva
v mnohých kostoloch a domácnostiach. Korunku Božieho milosrdenstva sa každý deň modlia milióny ľudí;
tretia hodina popoludní je hodinou veľkého milosrdenstva a novéna k Božiemu milosrdenstvu sa koná v mnohých kostoloch a svätyniach od Veľkého piatku do predvečera Druhej veľkonočnej nedele. Tá nedeľa sa na Pánovu žiadosť všade na svete slávi ako sviatok Božieho
milosrdenstva.
Pápež Ján Pavol II. v roku 2000 oficiálne ustanovil tento sviatok ako „Nedeľu Božieho milosrdenstva“
a sestra Faustína sa stala prvou sväticou Jubilejného
roka, ktorý uviedol tretie milénium.

„Problém“ s Božím milosrdenstvom
Keďže úcta k Božiemu milosrdenstvu sa tak rýchlo rozšírila a priniesla úžasné ovocie v živote ľudí – obnovený pokoj a nádej, pozoruhodné obrátenia, zázraky milosti, duchovné i fyzické uzdravenia –, niektorých ľudí to zviedlo,
aby sa takmer poverčivo sústredili len na pobožnosti.
Čokoľvek, aj niečo dobré, sa môže stať modlou, ak
upriamuje našu pozornosť na seba a nie na Boha. Na18
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príklad obraz Božieho milosrdenstva môže byť ikonou.
Môže sa podobať oknu, ktoré nás privádza do hlbšieho
vzťahu s Bohom, ale možno si z neho urobiť aj modlu,
ako keby samotná maľba mala nejakú čarovnú moc.
Čím viac milostí získame vďaka konkrétnym modlitbám, rituálom a pobožnostiam, tým ľahšie stratíme
zo zreteľa Boha a prostriedok sa stáva cieľom. Začneme
si klásť otázku: „Čo môžem z tejto pobožnosti získať?“
Ó! Tento obraz je taký mocný! Ak si ho zavesím
v dome, bude chrániť mňa i rodinu. Ak sa budem každý
deň modliť korunku, získam osobitnú milosť. Ak pôjdem v Nedeľu Božieho milosrdenstva na spoveď a na
sväté prijímanie, dostanem veľké prisľúbenie o odpustení hriechov a trestov.
Otec George Kosicki, ktorý obšírne písal a učil
o Božom milosrdenstve, ilustroval takýto postoj vetou:
„Choď rovno do väzenia.“ Je to veta z hry Monopoly®:
„Zaves si tento obraz na stenu, pomodli sa
túto modlitbu, sláv sviatok Božieho milosrdenstva a choď rovno do neba bez toho, aby
si prešiel cez pole ‚Choď‘.“
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