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 3. štvrťrok

             

  
...“Ako máte žiť v zasvätení?
Keď rozjímate o nevysloviteľnom 

tajomstve (zvestovania) pochopíte, ako 
máte žiť v zasvätení, o ktoré vás prosím: 
Otcovo Slovo sa mi z lásky dokonale 
zverilo. Po mojom ‚áno‘ zostúpilo do 
môjho panenského lona.

 Zverilo sa mi aj so svojím božstvom. 
Večné Slovo, druhá Osoba Najsvätejšej 

Trojice, sa po vtelení schovalo a urobilo malým v malom 
obydlí, ktoré mu Duch Svätý obdivuhodne pripravil v mojom 
panenskom lone.

Ako človek sa mi zveril takým hlbokým spôsobom, ako sa 
zveruje matke každé dieťa, lebo od nej očakáva všetko: krv, telo, 
dych, potravu a lásku, aby vyrastalo každodenne najprv v jej 
lone a potom - po narodení - po celé roky po boku svojej matky.

Preto som - práve tak ako matka vtelenia - aj Matkou 
vykúpenia. Vykúpenie malo už pri zvestovaní svoj 
podivuhodný začiatok.

Hľaďte preto, ako som bola vnútorne spojená so svojím 
Synom Ježišom. Spolupracovala som na jeho spasiteľskom 
diele: počas jeho detstva, mladosti, počas tridsiatich rokov 
jeho skrytého života v Nazarete, počas jeho verejného 
pôsobenia, bolestného utrpenia až pod kríž, kde som sa 
mu obetovala a prijala jeho posledné slová lásky a bolesti, 
ktorými ma daroval celému ľudstvu ako naozajstnú Matku.

Milovaní synovia, ste povolaní nasledovať Ježiša vo 
všetkom, lebo ste jeho služobníkmi. Napodobňujte ho aj v 
tomto dokonalom zverení sa nebeskej Matke. Preto vás 
prosím, odovzdajte sa mi svojím zasvätením. Budem vám 
pozornou a usilovnou Matkou, lebo chcem, aby ste v Božom 
pláne vzrastali... Budete jeho opravdivými nástrojmi, 
vernými spolupracovníkmi jeho vykupiteľského diela. Dnes 
je to nevyhnutné pre záchranu celého ľudstva, ktoré je také 
choré a vzdialené od Boha a jeho Cirkvi.

Pán ho môže zachrániť mimoriadnym zásahom svojej 
milosrdnej lásky. A vy, Kristovi kňazi a moji milovaní 
synovia, ste povolaní stať sa nástrojmi triumfu milosrdnej 
lásky Ježišovej.

Toto je dnes bezpodmienečné pre moju Cirkev, ktorá musí 
byť uzdravená od rán nevery a odpadlíctva, aby sa vrátila k 
obnovenej svätosti a svojmu lesku.

Vaša nebeská Matka ju uzdraví prostredníctvom vás, moji 
kňazi. Čoskoro to urobím, ak mi dovolíte účinkovať vo vás, 
keď sa s jednoduchosťou a poddajnosťou zveríte môjmu 
milosrdnému materskému pôsobeniu.

Preto dnes opäť všetkých úpenlivo prosím, aby ste sa zasvätili 
môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“                  (25. marca 1984)
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Tlačová správa k 25. augustu 2022
k občianskej iniciatíve veriacich Slovenska

z 25. marca 2022.

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie 
— Bratislavského veľkého piatku

 do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle 

na Slovensku:

- V TOMTO ROKU do budúceho výročia nastúpiť na cestu hľada-
nia a vyprosovania si Božieho daru divotvornej viery.

Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme jeho 
zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj proti pandémii, ale potom aj 
proti vojne a každému zlu tejto doby.

 Ukázalo sa, že kľúčovou silou proti komunizmu a celému diabolské-
mu útoku tejto doby je zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Tak 
to bolo predpovedané a ukázalo sa, že tak to aj fungovalo zatiaľ pri páde 
komunizmu. - Ale aká to zvláštnosť v Božom poriadku!

 To by sme nečakali, že by Mária, ktorá bola len človekom, mohla zo-
hrávať tak rozhodujúcu úlohu. - Lenže Bohu na tejto zemi je vzácny práve 
človek. Aj Boží Syn, keď mal na tejto zemi splniť svoju úlohu byť Spasite-
ľom ľudstva, musel sa stať človekom a v ľudskej slabosti bojovať s Božím 
nepriateľom až na smrť. Už z toho vidíme, že byť človekom nie je málo, ba 
je práve na tejto zemi pre Boha to najvzácnejšie. Ježiš Kristus však je Bo-
hočlovek, stal sa človekom, aby ako taký urobil, čo len Boh mohol: zapáliť 
iskru Božieho života na vyhasnutej zemi. Prišiel ako hospodár, ktorý zasial 
svoju siatbu a nechá ju rásť, príde až v deň žatvy. Ostatné je pre Boha cen-
nejšie, keď v sile tej iskry urobí človek. Ľudstvo je tým, kto musí vybojovať 
svoj boj, ktorý na svojom počiatku prehralo. Tým je na zemi oslávený Boh 
a u Boha oslávený človek.

 Ale Máriina pozícia, to nie je žiadna novota tejto doby, naopak, prvá 
vec, s ktorou sa v Biblii stretáme - Boh začal od Ženy. V okamihu prvotnej 
prehry, hneď po prvom hriechu, keď Boh začína svoju odvetu, hovorí pekel-
nému hadovi: „Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a Ženou, medzi tvojím 
potomstvom a jej potomstvom.” To však nie je žena všeobecne, tá vie byť 
aj nástrojom diabla, ale je to tá, ktorej meno počujeme v Biblii na začiatku 
evanjelia, keď ju anjel osloví ako „plnú milosti”, tam zaznie: A meno Panny 
bolo Mária.

 Keď sa stala Matkou Božou a niesla svoje 40-dňové Dieťa do chrámu, 
počuje od starca Simeona proroctvo o utrpení jej Syna a o meči bolesti, 
ktorý prenikne jej dušu. To sa predsa matkám nehovorí! Ale Boh potreboval 
jej vnútorné „áno” k obete Syna. A toto „áno” niesla vo svojom Srdci a ne-
odvolala ho ani pod krížom svojho Syna. V Biblii čítame, že pod jeho krížom 

stála, neomdlievala vysilená márnym vnútorným „nie”, ale statočne obstála 
vo svojom „áno”. - „Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí...” To sa dá povedať aj o Márii: Mária nás tak 
milovala, že dala za nás svojho jediného Syna... Ježiš dal bolesti zdrviť svo-
je telo, aby nám ho dal ako „Chlieb života”. Mária dala pri Kristovej obete 
bolesti zdrviť svoje Srdce, aby nám ho mohla dať ako útočište a záchranu v 
rozhodujúcej chvíli ľudstva, keď to budeme najviac potrebovať. Nič silnejšie 
sa na zemi proti diablovi nevytvorilo, ako Máriino Nepoškvrnené Srdce. 
Anjel o nej povedal, že je plná milosti už na začiatku, a čo ešte neskôr pri jej 
celoživotnej vernosti – teda bez jedinej škvrny hriechu sa jej Srdce svojím 
utrpením pripojilo ku Kristovej výkupnej obete a v tomto spojení môže z 
Kristovej nekonečnej lebo božskej obety čerpať silu aj pre rozhodujúci boj 
ľudstva - za spásu celého aj ostatného sveta, ktorý ešte Krista neprijal. Toto 
je Božia ekonómia, ktorú poznáme z Božieho zjavenia a ktorú sme mali už 
aj možnosť vidieť, že naozaj platí. S komunizmom sa nedalo pohnúť, kým 
sa neuskutočnilo zasvätenie Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, o ktoré 
nás nebo proti nemu žiadalo.

 Toto zasvätenie má silu aj proti všetkému ostatnému zlu tejto doby, 
aj proti duchovnému moru tejto skúšky viery, ktorú prežívame. Preto vo 
výročný deň zasvätenia sveta, 25. marca, naše opätové zasvätenie sa 
vkladáme aj do sily tohto zasvätenia sveta pápežom a celou Cirkvou. Po 
prisľúbenom víťazstve Nepoškvrneného Srdca Márie zažije ľudstvo novú 
jar, keď sa vymaní z moci Božieho nepriateľa a ten už bude vyhodený zo 
zeme a nebude tu môcť uplatňovať svoju moc. Ľudstvu spadne z očí beľ-
mo satanovho klamstva a uvidí sa už aj na tejto zemi v radostnom náručí 
nebeského Otca.

 Tento rok sa zvlášť vytrvalo modlime vo večeradle s Ježišovou 
Matkou Máriou, aj každou inou modlitbou, svojimi slovami alebo len 
myšlienkou či zotrvávaním v tom úmysle - prosme svätého, mocné-
ho a  milosrdného Boha, nášho  nebeského Otca o dar divotvornej 
viery, akú Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia.

(www.mkh.sk)



Tlačová správa k 25. septembru 2022
k občianskej iniciatíve veriacich Slovenska

z 25. marca 2022.

 Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie 
—  Bratislavského veľkého piatku

do vlastných radov veriacich, 
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle 

na Slovensku:

- V TOMTO ROKU do budúceho výročia nastúpiť na cestu hľada-
nia a vyprosovania si Božieho daru divotvornej viery.

 Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme jeho 
zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj proti pandémii, ale potom aj 
proti vojne a každému zlu tejto doby.

 Božie zjavenie, ktoré je spracované do náuky v Katechizme, nám o tom-
to poslednom útoku zla predpovedá: „Cirkev vojde do slávy Kráľovstva len 
cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho 
smrti a v jeho zmŕtvychvstaní.” (KKC 677)

 Ukrižovanie bol „posledný útok” na Ježiša, Syna Božieho, který sa stal 
človekom. Prišiel, aby za ľudí bojoval s diablom v ľudskej slabosti. Bol to 
útok na jeho vernosť tejto jeho úlohe, aby sa jej vzdal, aby zanechal ľudskú 
slabosť a chopil sa svojej božsksej moci: „Zostúp z kríža a uveríme ti!” - 
Nezostúpil, hoci by bol mohol...

 Naše nasledovanie Krista v jeho Kalvárii je „posledný útok” na našu ver-
nosť Kristovi, vernosť nadprirodzenému dedičstvu, ktoré sme dostali, to je 
aj divotvorná viera tých, čo uveria. Je to pokušenie, aby Cirkev zostúpila 
len na prirodzenú úroveň prijateľnú svetu, je to útok na vieru, na ktorú 
sa v tejto skúške útočí násilím i ľsťou - apokalyptický drak a šelma – mar-
xistický a praktický ateizmus. Našou úlohou je zostať verní tomu, čomu 
svet nerozumie.

 Matka Božia vo Fatime prišla predpovedať tento posledný útok zla a v 
rámci neho konkrétne spomenula komunizmus. Ten nebol jediným zlom, 
ale bol viditeľným vrcholom ľadovca toho všeobecného diabolského útoku. 
Bol násilným útokom na vieru, na mystické telo Kristovo, ako bolo ukrižo-
vanie násilným útokom na ľudské telo Kristovo. Dá sa teda povedať, že 
bolo tým viditelným „ukrižovaním” nášho nasledovania Krista. A pád ko-
munizmu bol tým odvalením kameňa od hrobu, v ktorom mala byť viera a 
Cirkev navždy pochovaná.

 My sme toto zažili. Bol úžasný ten nádych slobody, keď sa už nebolo 
treba skrývať s náboženským životom, s duchovnou literatúrou, s konšpi-
račným skrývaním viery...

 Ale zrazu sme sa ocitli v akomsi rozpačitom stave, žiadna sláva vzkrie-
senia viery v Boha, moci sa ujímalo každé možné zlo a nemravnosť, žiadne 
víťazstvo viery, Božej pravdy...

 No ale veď ani v Jeruzaleme to nevyzeralo ináč po Ježišovom zmŕt-
vychvstaní. Jeho apoštoli boli utiahnutí za zatvořenými dverami večeradla, 
lebo vonku bola atmosféra pre nich stále nepriaznivá. - A to bol pre nich 
čas večeradla, čas modliteb spolu s Ježišovou Matkou Máriou v očakávaní 
prisľúbenej posily z neba, Ducha Svätého. Až keď ten na Turíce na nich 
zostúpil, dostali silu vyjsť von a otvorene ohlasovať Božiu pravdu. Ale aj 
vonku sa zmenila atmosféra a pôsobením Ducha Svätého aj tam sa stretli 
s ochotou ba túžbou prijať Božiu pravdu o tom, čo sa deje a čo majú robiť, 
aby šli Božou cestou.

 Aj my si môžeme uvedomiť, že ak máme Krista nasledovať v jeho Kal-
várii a zmŕtvychvstaní, tak určite aj v tom, čo nasledovalo. Už zažívame 
ten rozpačitý čas, a uvedomme si, že tento je pre nás časom večeradla, 
časom modlitieb s Máriou v očakávaní nových Turíc. Lebo Mária prisľúbila 
vo Fatime svoje víťazstvo, teda aj my máme prísľub ako mali apoštoli, ktorý 
môžeme očakávať.

 
 No Mária nemá tú moc, aby spôsobila takú premenu, tú moc má len 

Duch Svätý. Ale ona vie, ako ho privolať. Ona už zažila rozpaky: „Ako sa to 
stane, že príde Spasiteľ na svet?” A počula odpoveď: „Duch Svätý zostúpi 
na teba...” Potom po Ježišovom odchode do neba uprostred bojazlivých 
apoštolov opäť visela v ovzduší otázka: „Ako sa to stane, že sa Božie Krá-
ľovstvo rozšíri do sveta?” - Tak, ako Ježiš povedal: „Duch Svätý zostúpi...” 
Preto ona teraz už vie aj nám povedať, ako nastane to jej prisľúbené víťaz-
stvo: „Duch Svätý zostúpi znova na svet...” Preto nás volá do večeradla 
modlitieb s ňou...

 Tento rok sa zvlášť vytrvalo modlime vo večeradle s Ježišovou 
Matkou Máriou, aj každou inou modlitbou, svojimi slovami alebo len 
myšlienkou či zotrvávaním v tom úmysle - prosme svätého, mocné-
ho a  milosrdného Boha, nášho nebeského Otca o  dar divotvornej 
viery, akú Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia. 

(www.mkh.sk)



Tlačová správa k 25. októbru 2022
k občianskej iniciatíve veriacich Slovenska

z 25. marca 2022.

 Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie
—  Bratislavského veľkého piatku

do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle

 na Slovensku:

- V TOMTO ROKU do budúceho výročia nastúpiť na cestu hľada-
nia a vyprosovania si Božieho daru divotvornej viery.

 Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme jeho 
zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj proti pandémii, ale potom aj 
proti vojne a každému zlu tejto doby.

 Keď bolo treba, aby sa niekto postavil Goliášovi a nebolo nikoho, vtedy 
si chlapec Dávid uvedomil, že vlastne on by to mal byť. Veď jeho raz neča-
kane prišiel prorok Samuel uprostred jeho starších bratov pomazať za kráľa 
Izraela. A že by mal mať odvahu, lebo v dôvere v Boha premohol leva aj 
medveďa, keď útočili na jeho stádo.

 Aj my na Slovensku máme také znamenie života, ktoré nám hovorí, 
že sa od nás niečo osobitne očakáva v tejto dobe v daných súvislostiach 
dejín spásy...

 To, čo predpovedá Katechizmus, že: „Cirkev vojde do slávy Kráľovstva 
len cez túto poslednú Veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v 
jeho smrti a v jeho zmŕtvychvstaní,” sa práve u nás na Slovensku tak vidi-
teľne zobrazilo, ako nikde inde: Práve tu sa proti ateistickému komunizmu 
postavili bezbranní veriaci len so symbolom Kristovho svetla a svet sa proti 
nim zachoval ako proti Kristovi na Veľký piatok. A preto sa aj táto udalosť 
nazvala „Bratislavským veľkým piatkom.” Zažili sme aj to zázračné zmŕt-
vychvstanie slobody, ale aj ten rozpačitý čas nástupu iných, než Božích síl.

 To, čo Katechizmus predpovedá, určite nemôže končiť pri tomto. Nie 
len v ukrižovaní a zmŕtvychvstaní máme Krista nasledovať, ale aj v tom 
ostatnom, čo nasledovalo: v čase večeradla modlitieb s Máriou aj v zažití 
nových Turíc.

 A veď aj to sa tu v Bratislave zobrazilo: Na pamätnom mieste a v pamät-
ný deň Bratislavského veľkého piatku už tridsať rokov sa modlíme „Veče-
radlo modlitby s Pannou Máriou.”

 Či tu teda Slovensko nenachádza dostatočné znamenie, že je zvlášť 
povolané vykročiť cestou tej divotvornej viery, ktorá vrchy prenáša, ktorá 
umožní kráčať po hladine, ktorá ochráni pred smrtonosným jedom?

 Verme, že vedením Ducha sme už aj vykročili na hladinu. Do naj-
bližšieho výročia zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Márie sme sa 
odhodlali hľadať a prosiť o takúto divotvornú vieru, aby sme spolu s našou 
nebeskou Veliteľkou premohli každé zlo našej doby a spolu s ňou dosiahli 

konečné víťazstvo Boha na tejto zemi. Je teda čas večeradla. Vyplýva to zo 
samotnej predpovede Katechizmu, teda Božieho zjavenia.

 Do duchovného večeradla Máriinho Nepoškvrneného Srdca musí 
vstúpiť každý, kto chce napredovať Božou cestou dejinami. Toto duchovné 
večeradlo je mimo času a priestoru, vždy a všade, do neho sa vstupuje 
zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie. To znamená úprimným odo-
vzdaním sa jej pre Boží plán konečného víťazstva, ku ktorému je ona a jej 
potomstvo povolané od počiatku ľudských dejín, hneď po prvom hriechu 
ešte v raji.

 Poznáme však aj pobožnosť „Večeradla” a to podľa spirituality Ma-
riánskeho kňazského hnutia je už rozšírená po celom svete, po všetkých 
kontinentoch a má svoju skladbu. Je obdarená aj skúsenosťami jeho mi-
moriadnej účinnosti a osvedčená Máriinou mocnou prítomnosťou. Obsahu-
je tri hlavné zložky: 1/ Modlitbu ruženca, 2/ meditáciu z tzv. „modrej knihy” 
Mariánskeho kňazského hnutia s názvom: „Kňazom, najmilším synom Pan-
ny Márie” a 3/ zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktoré je jeho 
vrcholom. A druhé tri zložky, ktoré samo sebou patria do večeradla: 1. vzý-
vanie Ducha Svätého, a to tým najmocnejším spôsobom, teda na príhovor 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 2. Pamätať na skutočnú prítomnosť 
Krista medzi nami v Eucharistii, ktorá nám bola daná vo Večeradle. 3. Ide 
o rozhodujúci konečný boj s Božím nepriateľom, teda držať sa skaly, o 
ktorej Ježiš prisľúbil, že ju brány pekelné nepremôžu - teda nástupcu Petra, 
Svätého Otca.

 Na výročie zasvätenia sveta Nepoškvrnenému Srdcu Márie, na výro-
čie Bratislavského veľkého piatku, sa toto večeradlo už 30 rokov modlíme. 
Nech sa k nám najbližšie pripojí celé Slovensko s dôverou v Máriu, ktorú 
Boh už v raji ustanovil Veliteľkou jej potomstva, jej malých detí, odovzda-
ných jej z Kristovho kríža.

 Tento rok sa zvlášť vytrvalo modlime vo večeradle s Ježišovou 
Matkou Máriou, aj každou inou modlitbou, svojimi slovami alebo len 
myšlienkou či zotrvávaním v tom úmysle - prosme svätého, mocné-
ho a  milosrdného Boha, nášho  nebeského Otca o  dar divotvornej 
viery, akú Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia.

(www.mkh.sk)
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