
Občianska iniciatíva 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 najprv proti pandémii, ale potom aj proti vojne a
každému zlu tejto doby.     

                                                  (viac na:  www.mkh.sk)
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