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 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.

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 nečakane 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 viditeľne 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 zmŕtvychvstanie 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 pamätný deň Bratislavského veľkého piatku už tridsať rokov sa modlíme „Večeradlo 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 najbližšieho 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 odovzdaním 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 Mariánskeho kňazského hnutia je už rozšírená po celom svete, po všetkých
kontinentoch a má svoju skladbu. Je obdarená aj skúsenosťami jeho mimoriadnej účinnosti a osvedčená Máriinou mocnou prítomnosťou. Obsahuje tri hlavné zložky: 1/ Modlitbu ruženca, 2/ meditáciu z tzv. „modrej knihy”
Mariánskeho kňazského hnutia s názvom: „Kňazom, najmilším synom Panny Márie” a 3/ zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie, ktoré je jeho
vrcholom. A druhé tri zložky, ktoré samo sebou patria do večeradla: 1. vzývanie 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 výročie 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, odovzdaných 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, mocného a milosrdného Boha, nášho nebeského Otca o dar divotvornej
viery, akú Ježiš prisľúbil tým, čo o ňu prosia.
(www.mkh.sk)

