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                               2. štvrťrok

     „V záhrade  môjho Nepoškvrneného Srdca sa  teraz na svoje nové naro-
denie  pripravuje  Cirkev   a  ľudstvo,  očistené,  posvätené a úplne  obnovené 
v  Duchu Svätom...  Preto obnovujem  dnes svoju výzvu,  aby ste  rozmnožili 
večeradlá  modlitby, o  ktoré som vás žiadala s materskou naliehavosťou.
     Nech sa tieto večeradlá  šíria medzi kňazmi, mojími najmilšími synmi.  Pre-
nechajte mi  vaše starosti  a mnohé  zaneprázdnenosti; nepodliehajte lacným  
zvodom sveta; vráťte  sa k duchu  prostoty, pokory, skromnosti; zhromažďujte 
sa k modlitbe vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca  a budete môcť vidieť  
na vlastné oči zázrak druhých Turíc.
     Nech sa  vo večeradlách zhromaždia  deti, pretože ich  nevinná modlitba, 
spojená s mojou, má dnes veľkú moc príhovoru a nápravy. Koľkých nešťastí by 
ste boli  ušetrení pre modlitby týchto mojich malých detí.
     Chcem,  aby sa  vo večeradlách  modlitby zhromažďovala mládež, aby 
mladí zakúsili prítomnosť Matky,  ktorá ich miluje, chráni od veľkých nebez-
pečenstiev,  ktorým sú vystavení, a  ktorá ich vedie s láskyplnou pevnosťou na 
ceste dobra, lásky, čistoty a svätosti. 
     Večeradlá  sú  drahocenným  darom  pre  rodiny  a  ja ich o ne prosím:  aby 
v  nich okúsili  radosť z  mojej prítomnosti, posilu z mojej   spoločnosti,  pomoc,   
ktorú  im   ponúkam  proti   zlu ohrozujúcemu  ich existenciu.
     Do  týchto večeradiel  zostúpi Duch  Svätý, aby  vás priviedol k druhým  
Turícam.  Predovšetkým  v  týchto  posledných časoch je nevyhnutné,  aby sa  
Cirkev a  celé ľudstvo  premenilo na  jediné trvalé  večeradlo modlitby,  kona-
nej so  mnou a  skrze mňa. Potom zostúpi Duch  Svätý ako útecha  v plači do  
vašich dní, ktoré  sa stali dňami veľkej skúšky.

   Príď  Duchu Svätý!
   Príď a  premeň tvárnosť  zeme!
   Príď skoro! Príď v  týchto posledných časoch!
        Príď teraz, keď nastala veľká skúška! Príď a priprav nám 
druhé Turíce, aby naše oči mohli obdivovať tvoj veľký div no-
vých nebies a novej zeme.“                                      (30.5.1993)

   Večeradlo  modlitby   s  Pannou  Máriou  25.   marca  2011  na Hviezdosla-
vovom námestí v Bratislave.
- V  tento  deň  roku  1984  bola  splnená  podmienka  z  Fatimy: zasvätenie 
sveta a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Márie Svätým Otcom.
- V tento  deň v mariánskom  roku 1988 z  toho zasvätenia dostali veriaci silu 
postaviť sa proti  ateistickému komunizmu.
- V tento deň pokračujeme s modlitbou večeradla aj proti všetkému ostatnému 
zlu  našej  doby  a  vydávame  svedectvo  o  prísľube  z Fatimy o
konečnom víťazstve Boha víťazstvom Nepoškvrneného Srdca Márie.
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