
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)


