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 1. štvrťrok

             

  
„Môj nepriateľ sa bude jedného dňa do-
mnievať, že už slávi plné víťazstvo  nad  
svetom,  nad  Cirkvou  a  nad  dušami.  
Až  vtedy zasiahnem  ja -  hrozne a  ví-
ťazne -  aby jeho  porážka bola  tým väč-
šia, čím väčšia bola jeho istota, že už na-
vždy zvíťazil.
   Čo sa teraz  pripravuje, je niečo také 

veľké,  že sa nikdy nič také nestalo od stvorenia sveta -  preto 
to bolo všetko vo Svätom písme predpovedané.  Už tam bol  
predpovedaný hrozný zápas  medzi mnou, ‚Ženou odetou 
slnkom‘ a  červeným drakom - satanom, ktorému sa teraz  
darí zvádzať mnohých bludom  bezbožníckeho marxizmu. 
Už tam  je predpovedaný  boj anjelov  a mojich  synov s 
prívržencami draka,  vedenými  odbojnými   anjelmi.  Pre-
dovšetkým  bolo  jasne predpovedané moje úplné víťazstvo.
   Vy, moji  synovia, ste boli povolaní  prežívať tieto udalosti. 
Je  tu  chvíľa,  keď  toto  musíte  vedieť,  aby  ste  sa  vedome 
pripravili na boj.  Je tu čas, aby som  vám začala odhaľovať 
časť svojho plánu.
   Predovšetkým musí  mať môj nepriateľ dojem,  že všetko 
získal, že  má teraz  všetko vo  svojich rukách.  Preto mu  
bude dovolené dostať  sa  i  dovnútra  Cirkvi  a  podarí  sa  
mu zatemniť Božiu svätyňu. Najviac obetí uchváti medzi 
služobníkmi svätyne...
   Kňazi zasvätení môjmu  Nepoškvrnenému Srdcu, najmilší 
synovia, ktorých  zhromažďujem  pre  tento  veľký  boj:  prvá 
zbraň, ktorú musíte používať, je dôvera vo mňa, je vaša úpl-
ná oddanosť.
   Premáhajte   pokušenia  strachu,   malomyseľnosti  a  smút-
ku! Nedôvera  ochromuje  vašu  činnosť,   a  to  veľmi  pomá-
ha  môjmu protivníkovi.
   Buďte veselí a plní radosti!  Toto nie je koniec mojej Cirkvi; 
pripravuje sa začiatok jej plnej a obdivuhodnej obnovy...“
 (10.10.1975)
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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