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  „Požehnávam tento malý národ, ... v ktorom nebeská 
Matka dostala jednu z najväčších odpovedí na pozvanie 
patriť ku Mariánskemu kňazskému hnutiu a stať sa tak 
súčasťou víťazného šíku mojich malých detí.“
                                                                          (8. 9. 1996)

PO ROKU SEDEMBOLESTNEJ BY NEMALO BYŤ 
ZNOVA TAK, AKO BOLO PRED NÍM

     Zasvätenie umožňuje Márii konať. Už prvé zasvätenie sveta pápe-
žom Piom XII. znamenalo obrat vo vojne. Zasvätenie Jánom Pavlom 
II. znamenalo oslabnutie komunizmu a jeho neuveriteľný pád. Aj za-
svätenie Slovenska na národnej púti k Sedembolestnej Patrónke nezo-
stane bez účinku.
     O toto zasvätenie mimoriadne išlo, však bolo aj ohrozované, že sa 
neuskutoční. A predsa nastalo spamätanie v pravej chvíli a uskutoč-
nilo sa - už to bolo víťazstvo, a to v tom, že teraz môže prísť i to, kvôli 
čomu Mária vo Fatime zasvätenie žiadala.
     Tento rok Sedembolestnej nesmie skončiť tak, že po ňom bude ako 
bolo pred ním. Musí pokračovať - pokračovať tak, ako naša Sedem-
bolestná Matka po tom, čo pod krížom obetovala svoje Srdce meču 
bolesti, ide so silou tejto obety do boja o konečné Božie víťazstvo. Vo 
Fatime nám ponúka toto svoje Nepoškvrnené Srdce ako útočište a ako 
znamenie a prísľub konečného víťazstva.
     Ježiš nás učí pozorovať znamenia časov. V tejto etape dejín, odvtedy, 
čo svätý Ján Pavol II. zažil atentát presne vo výročný deň a v hodinu 
zjavenia vo Fatime, máme možnosť pozorovať viaceré také zname-
nia dátumov a rokov. Zasvätenie Slovenska v roku Sedembolestnej sa 
uskutočnilo po 30 rokoch od zasvätenia sveta roku 1984, a po ňom vte-
dy nasledoval rok 1985 - pamätný Velehrad, ktorý bol priam explóziou 
vyznania viery. Kiež by aj po zasvätení v roku 2014 rok 2015 zname-
nal explóziu toho, čo potrebuje Mária k víťazstvu - explóziu večeradiel 
modlitby s ňou.
A očakáva nás na jar 2015 opäť v Šaštíne, kde bude jarné celoslovenské 
večeradlo. Kiež by to bol taký nový Velehrad...

   asopis vychádza 4-krát do roka, 
úhrada nákladov na vydanie je 1,10 € za kus, 
ro né predplatné 4,40 €

    Nové objednávky poštou, 
e-mailom: alzbeta@maria.sk 
alebo na poštovej poukážke.
   Obnova objednávok raz ro ne. Zaevidovaní 
objednávatelia nech vždy uvádzajú svoje 
íslo adresy - pri platbe cez banku ako VS.

   Ak ste v núdzi, môžete si asopis objedna  
aj za nižší príspevok prípadne bez neho 
(1 kus pre svoju potrebu).
   Ak pošlete príspevok vyšší, budeme to 
považova  za podporu apoštolátu prostred-
níctvom nášho asopisu.
   Nako ko sme v prvom rade hnutie a nie 
vydavate stvo, pracujeme v skromných pod-
mienkach a sme odkázaní na Vašu pomoc v 
tom, že si každý sám eviduje svoje pod žnosti 
a v as ich vyrovná.
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