
Tlačová správa k 25. novembru 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 hľadania 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.

Komunizmus padol. Ale prečo je tu ešte toľko zla, že sa
z jeho pádu ani nevieme tešiť? – Lebo to nie je koniec boja
a víťazstva nad Zlým. Biblia vo svojej záverečnej knihe, Apo-
kalypse, ktorá je jedinou prorockou knihou Nového zákona,
hovorí až príliš jasne o tejto etape dejín: Na nebi sa ukázalo
veľké znamenie, žena odetá slnkom, pod nohami mesiac
a okolo hlavy koruna dvanástich hviezd. Proti nej sa postavil
veľký červený drak, ktorý bojuje proti nej. Toto sa prv považo-
valo za všeobecný boj proti Cirkvi. No v tom roku 1917, keď sa
od mája do októbra zjavovala vo Fatime Mária a zjavenia
ukončila vopred prisľúbeným veľkým „slnečným zázrakom“
a hneď sa proti nej postavil násilný drak červenej revolúcie,
zrazu sme uvideli veľmi presné proroctvo. Azda nič, čo bolo
v dejinách obrazne predpovedané, sa neukázalo zrazu tak
reálne, ako tento obraz: Na nebi znamenie – Žena odetá sln-
kom a proti nej veľký červený drak ateistickej revolúcie. Biblia
však ďalej hovorí o drakovi, ktorý odovzdal svoju moc šelme.
Násilie ateizácie, ktorú predstavoval drak, skončilo, ale výsle-
dok svojho pôsobenia, oslabenú vieru, odovzdal šelme. Tá
neútočí násilne, ale zákerne a skryto. Je to celé však jeden
útok tejto poslednej veľkej skúšky viery, ten ešte neskončil
pádom komunizmu.

Ako Dávidovi dal Boh poznať, že s vierou v neho premohol
leva a medveďa a tak ho posmelil aj do boja proti Goliášovi. Aj
nám ukázal ako a akými zbraňami zázračne padol drak komu-
nizmu, aby sme tak mali odvahu vykročiť aj proti šelme prak-
tického ateizmu.

Aj proti nemu zostáva kľúčovou silou zasvätenie Máriinmu
Nepoškvrnenému Srdcu. Proti mocenskému ateizmu, vnuco-
venému svetskou mocou, bolo potrebné zasvätenie vedením
Cirkvi, ktorému je svet zverený. Proti praktickému ateizmu,
roztrúsenému v dušiach, je potrebné zasväcovanie sa všet-
kých ľudí, seba samých aj tých, ktorí sú nám komu zverení.

Aj Dávid okrem vyznania viery musel prikročiť aj k bojovému
skutku, tak aj pre pád komunizmu bol okrem sily zasvätenia
sveta potrebný aj fyzický skutok postavenia sa proti nemu –
skutok viery. A tak môžeme počítať, že aj pre konečné víťaz-
stvo Boha na tejto zemi bude okrem zasvätenia a modlitieb vo

večeradle s Máriou na vyprosenie nového vyliatia Ducha Svä-
tého potrebný aj skutok viery – tej divotvornej viery, ktorú celý
tento rok vytrvalo hľadáme a vyprosujeme. Na ten sa odhod-
láme v sile zasvätenia sveta aj nás samých Nepoškvrnenému
Srdcu Márie možno opäť na niektorý výročný deň 25. marca.

A čo sa má diať toho 25. marca 2023? – To nevieme, ale
určite sa dozvieme. Veď to nie je náš plán, ktorý uskutočňuje-
me. Ale ako sme boli k nemu privedení, tak veríme, že budeme
vedení aj naďalej, aj v tom, čo sa má diať toho budúceho
25. marca. Tak, ako nám pandémia vo svetle Ducha Svätého
ukázala, že nemáme takú vieru, akú by tu Ježiš hľadal, podob-
ne nám aj potom ukáže, ak ju už budeme mať, na čo ju máme
použiť. Vieme len to, že keď má nastať Kristovo víťazstvo na
tejto zemi, musí tu na zemi nájsť vieru, ktorú sprevádzajú tie
znamenia, o ktorých hovoril. Teda divotvornú vieru. A už vie-
me, že tú si máme vyprosovať. A teda vieme, že v konečnom
dôsledku pôjde o vyprosenie zázraku druhých Turíc.

Možno tu v marci 2023 bude niečo také, na čom bude mož-
né vydať svetu svedectvo o tej viere. Ale ak tu aj nebude vtedy
nič také, na čom by sa mala naša divotvorná viera osvedčiť,
tak jedno vieme určite, že máme urobiť: Stretnúť sa na pamät-
nom mieste v Bratislave a na tých miestach na celom Sloven-
sku, ktoré sa po celý tento rok stali miestami nášho verejného
vyznania viery vo večeradlách modlitby s Máriou a tam uplatiť
našu divotvornú vieru na vyprosovanie milosti zázraku obráte-
nia pre Slovensko i pre svet.

Ako komunizmus padol zázrakom, tak padne aj všetko
ostatné zlo našej doby zázrakom. Preto je potrebná naša
divotvorná viera. Bude to zázrak nových Turíc, ku ktorému nás
privedie naša nebeská Matka, ktorú nám Boh predpovedal ako
veliteľku proti pekelnému hadovi už v Raji a ktorej nás odo-
vzdal náš Spasiteľ, Ježiš Kristus z kríža ako ovocie svojej
výkupnej obety. Takto nám to predpovedá aj Katechizmus:
„Kráľovstvo sa teda neuskutoční dejinným triumfom Cirkvi na
spôsob postupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posled-
ným útokom zla.“ (KKC 677).

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, mocného a milosrdného
Boha, nášho nebeského Otca o dar divotvornej viery, akú
Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia.

(www.mkh.sk)


