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 3. štvrťrok

             

  
        „Mariánske kňazské hnutie musí zostať výhradne mojím dielom... 
Ja  sama  budem  Vodkyňou  tohto   vojska.  Teraz  si  ho  tvorím 
v tichosti a  skrytosti... Tak je to  teraz s Mariánskym kňazským 
hnutím. Ako malého  Ježiša vytváram ho v tichosti  a v skrytosti. Je 

to  doba jeho detstva a  jeho skrytého života. 
Teraz  je treba toľko ticha, toľko pokory, toľko 
dôvery a toľko modlitby! 
   Ja sama si  vyberám kňazov Hnutia a sama  
ich vychovávam podľa plánu  svojho Nepoškvr-
neného  Srdca. Budú  prichádzať zo všetkých 
strán: z  diecézneho kléru, z  rehoľných spoloč-
ností a  z rôznych inštitútov.  Budú tvoriť  voj-

sko ‚mojich  kňazov‘, ktoré  ja sama budem  živiť   a  vychovávať,  tak   
ich  budem  pripravovať   na nastávajúce boje Božieho kráľovstva. 
      Žiadny z  vás nebude vodcom. Ja  sama budem vašou Vodkyňou. 
Vy všetci máte byť bratmi. Musíte sa mať radi, musíte si navzájom 
rozumieť a pomáhať si. 
      Na jedinej veci záleží: aby ste sa nechali mnou vychovávať. 
Preto  je potrebné,  aby sa  každý obetoval  a zasvätil  sa môjmu 
Nepoškvrnenému  Srdcu,  aby  sa  mi  celkom  zveril, ako sa Ježiš 
celkom zveril  mne; potom sa  ja o všetko  postarám. Povediem vás 
k veľkej láske k  pápežovi a k Cirkvi, s  ním spojenej. Budem vás 
pripravovať na hrdinské svedectvo  pre evanjelium, ktoré niektorí 
vydajú i  preliatím krvi. A až  príde čas, potom Hnutie  vyjde na 
denné svetlo, aby otvorene bojovalo  proti vojsku, ktoré si medzi 
kňazmi vytvára môj odveký nepriateľ diabol. 
   Blížia  sa   rozhodujúce  hodiny.  Zatiaľ   sa  nechajte  mnou 
vychovávať; nechajte sa mnou viesť.“                               (16.júla 1973)

Collevalenza 2018
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