ä/KŠLIENKľ

Z

VEČEŘADLA

■-,

9

Uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha,,.
.,. vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
Mária počula hlas Božieho posla
a uverila,,.
.... počala a porodila Syna Božieho,
Pána a Spasiteľa sveta...
... a uzreli všetky končiny zeme
spásu nášho Boha.
Boh chce ‘toto robiť aj dnes prostredníctvom
Ducha Svätého.
Ale my často nepočujeme tento hlas..» neuveríme...
Tento svet nemá čas na modlitbu, čítať Písmo sväté.
Preto prichádza Mária a viditeľným spôsobom napomí
na svoje deti - osobitne svojich synov kňazov, aby
sa modlili. Aby žili životom modlitby1 srdca,
aby sa stretali vo več-eradJ^cirjno-dlxtby, ako vtedy
v Jeruzaleme apoštoli s Máriou, keď zostúpil
Duch Svätý.
Vo svete sa šíria liberálne teologie
a oslabujú Evanjelium, jeho nadprirodzenú silu,
oslabujú vieru v nadprirodzené.. .
Ale zbožný veriaci ľud hned rozpoznal l že je to
niečo nesprávne, keď niektorí spochybňujú, že by
ešte aj k nám v tejto dobejuohla Matka hovoriť,
že by aj nás mohol Duch Svätý viesť.
*’Keď nebudete ako deti,
nevejdete do kráľovstva nebeského."
Boh je nám Otcom a je všemohúci. Keď je to- po
trebné, istotne sa nám môže prejaviť bez toho, aby
potreboval na to ľudský projekt alebo dovolenie.
Keď je to potrebné, istotne to urobí, istotne za
siahne. A že je to dnes potrebné, o tom niet po
chybností.
Preto s prostotou dieťaťa, s prostotou prvých kres
ťanov počúvajme tých, ktorým sa Matka zjavuje,
ktor3'
rm Duch vnuká, alebo keď začne aj nám vnukať
v hĺbke 'modlitby...
"Drahé deti!
Volám vás k modlitbe, aby ste sa v modlitbe stretli s Bohom.
Boh sa vám ponúka, dáva. Ale od vás žiada, aby ste vo svojej slobode
odpovedali na jeho pozvanie. Preto, deti, určite si počas' dna Čas,
ked sa môžete v k’
ľude a v pokore modliť a stretnúť sa s Bohom Stvori
teľom. Ja som s vami a u Boha sa za vás prihováram. Preto bedlite,
aby každé stretnutie v modlitbe bolo radosťou v stretnutí s bohom.
Ďakujem,vám., že ste prijali moje pozvanie 1"
/Medjugorje, odkaz z 25. nov. 1988/
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Mária vždy, i vo všetkých zjaveniach,
hgvorí len to: Aby sme robili, čo nám Ježiš povedal.
A predsa ju mnohí - žiaľ i.kňazi - prijímajú akoby
s nevôľou a zďaleka nie v takej miere,
ako ju" oficiálne prijíma Cirkev.
Boh je naozaj všetko vo všetkom. Vedľa nehov
neexistuje nie, čo by bolo hodné spomienky, keď
sa ohlasuje viera. Pred ním sa všetko ponára do
úplnej^priepasti bezvýznamnosti.
V teologii a vo viere neexistuje Boh a pri nom
ešte všeličo iné, existuje len jeden nanajvýš svä
tý Boh. Napokon život viery a úsilie teologie
majú raz prerásť do tohto jediného života, ktorého
obsahom je milujúce nazeranie Boha z tváre do tváre
A predsa vyznanie viery hovorí o človekovi
uprostred vyznania viery v Boha. To preto, že Boh,
on sám vo svojej nevýslovnej sláve, láske á múd
rosti nás prijal do svojho vlastného 'života.
Dal nám seba samého,
Preto dnes nemožno v kresťanstve po Kristovom narodení
o Bohu^povědať nič pravé, pravdivé a konkrétne,
len keď ho vyznávame ako Emanuela, ako Boha s nami,
ako Boha, ktorý sa narodil z Panny Márie.
Keď hovoríme o opravdivom Bohu, .■
zjavuje sa v kruhu viery a teológie o Bohu i tvár človeka.
Preto napokon môže existovať aj mariológia,
učenie viery^o požehnanej Panne a Matke nášho Pána.
Preto mariológia nie je len časťou biografie
Ježiša z Nazareta, lež je výrokom samej viery
o jednej skutočnosti viery, bez ktorej niet spásy.
Keď v diele spásy, v tajomstve -Kristovom, má
Mária takú nenahraditeľnú úlohu,
potom je nevyhnutné hovoriť aj o úlohe Márie
v živote kňaza.
Keď kňaz je alter Christus- druhý Kristus,
potom Mária má v jeho živote takú úlohu,
akú má v živote Kristovom - úlohu Matky.
Mária je Matkou Krista,
i Matkou jeho diela - Matkou Cirkvi.
Preto je kňazovi Matkou v jeho osobnom kňazskom živote,
i v jeho pastoračnom živote. Je mu jednoducho MATKOU í
Tak, ako to bolo povedané jedinému kňazovi,
čo stál pod krížom: "Hľa, tvoja matka i"
Nech sa teda Kristov kňaz pripodobní Márii,
nech je jej podobný, ako je syn podobný matke 1
Nech na každú Kristovu výzvu odpovedá ako. ona:
"Hľa, služobník Pánov."
Nech životom kňaza rez;ojaujB— j-eý— úžasný;,,_JxLboký
a prežitý MAGNTPIKATí
A keď kňaz privedie- k Márii tých,
čo sú mu zverení., ona im bude neustále
pripomínať: "Čokoľvek vám povie, urobte i"
Mariánska úcta je plne evanjeliová.

"Ty si Peter, Skala, a na tejto skale
vystavím svoju Cirkev, a brány pekelné ju
nepremôžu."
/Mt 16,18/
.. ,"Počúvňite teda výzvu môjho pápeža Jána Pavla IIP,'ktorý ch.ce
zveriť Cirkev i celé ľudstvo materinskej láske môjho Nepoškvrnené
ho Srdca. Toto je moja^doba. Teraz musí celá Cirkev uznať poslanie,
ktoré mi zverila Najsvätejšia Trojica. V tomto roku.budete sláviť
mimoriadne jubileum ku cti vašej nebeskej Matky. Medzitým sa môj
pápež rozhodne poslať Cirkvi encykliku o postavení, ktoré mi Pán
dal a o dôležitom poslaní, ktoré mi pre túto dobu zveril.
To vyprovokuje ešte prudšiu reakciu môjho protivníka, ktorý už cíti,
že sa blíži koniec jeho všeobecnej vlády. Práve preto vás volám...
... Ja som ranná zornica,- ktorá vychádza, aby zvestovala veľký deň
Pána. V týchto rokoch užasne Cirkev i celé ľudstvo nad veľkou uda
losťou milosti a spásy, ktorú vám prinesie Nepoškvrnené Srdce vašej
nebeskej Matky."
/1.1.87/
V Cirkvi by mal každý uznávať aspoň tak Máriu,
ako ju uznáva Cirkev,
..."Dnes si pripomínate 70. výročie môjho prvého zjavenia v chudob
nej Cova da Iria vo Fatime, kam som prišla z neba, aby som. vám pri
niesla svoje posolstvo o obrátení a záchrane. Udalosti nasledujú
ci cir rokov boli súvislým potvrdzovaním toho, čo som vám predpovedá-•
la. Ľudstvo sa dostalo na vyprahlá, a studenú cestu nenávisti, ná
silia a stále viac sa šíriacej nečistoty, pretože odmietlo navrátiť
sa k Bohu pokáním...
... Tak moc hriechu zavalila svet a zlo sa všade rozšírilo ako hroz
ná rakovina. Hriech nie-je považovaný.za zlo, naopak, je^ospravedl
ňovaný a oslavovaný ako dobro. Ľudia sa už nespovedajú. Žijú a zo
mierajú obvykle v smrteľnom hriechu...
,.. Maličkí sú klamaní a živení pokrmom otráveným pohoršeniami ,
Mladí sú ponechaní sami na seba... Rodinné krby sú hanobené a ničené.
Aké veľké je vaše spustošenie í Aká hustá je tma, ktorá vás zahaľuje í
Do. akej priepasti ste sa prepadlil Satanovi sa podarilo rozšíriť
svoje kráľovstvo temnoty všade a vládne ako istý víťaz.
Ale teraz začínate prežívať, čo som vám predpovedala pre posled
né roky tohoto storočia a čo je ešte uchované pod závojom tajomstva..
Toto je moja doba. Po bolestných rokoch Satanovho triumfu začínajú
teraz roky triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca. Preto vás všetkých
dnes vyzývam, aby ste sa pridali k môjmij úmyslu, aby ste prijali
moje dielo lásky, ktoré, ja sama uskutočňujem vo všetkých častiach
sveta mojím Mariánskym kňazským hnutím...
... Vstúpte teda do útočišťa, ktoré vám pripravilo moje Nepoškvrne
né Srdce,. Tqfcó' 'sú roky, v ktorých vás vyvediem z hlbokej priepasti
tmy a zúfalstva na vrchol svetla, milosti a lásky, aby prostredníc
tvom môjho Nepoškvrneného. Srdca zažiarilo na celom'svete kráľovstvo
môjho Syna Ježiša,"
/13.5.87/

oo="Do večeřadla môjho Nepoškvrneného Srdca má teraz vstúpiť celá
Cirkev, všetc.i biskupi, kňazi, rehoľníci i veriaci. Duch Svátý zo
stúpil v jeruzalemskom večeřadle na apoštolov zjednotených so mnou
v modlitbe, a tak sa uskutočnil zázrak prvých Turíc. Veľký zázrak
druhých Turíc sa uskutoční len vo večeřadle môjho Nepoškvrneného
Srdca, keď tam vstúpi celá Cirkev. Bude to božský oheň očisty- a
posvätenia, ktorý obnoví tvár zeme...
Chcem, aby všetci členovia môjho Hnutia rástli cieľavedome,
v osobnej svätosti... Preto žiadam od vás, aby pribúdalo vašich
večeradiel modlitby a bratstva a aby čo najviac mojich synov dospe
lo k zasväteniu môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. ...
... Pripravte sa v duchu pokory, dôvery a nádeje. Otvorte brány svo
jich sŕdc, aby ste prijali veľký dar, ktorý na vás zošle Otec so Sy
nom. Duch Pána naplní zem a zmení svet. Duch Pána svojím oožským
ohňom obnoví celú Cirkev a privedie ju k dokonalej svatosti a svojej
sláve. Duch Pána premení ľudské srdcia a duše a urobí ich odvážnymi
svedkami svojej božskej lásky. Duch Pána pripraví ľudstvo na prija
tie slávneho Kristovho kráľovstva, aby všetci milovali a oslavovali
Otca...
•
.
... Obdržím pre vás dar Ducha Svätého. Privediem vás na cestu zbož
nosti a lásky. Zhromaždím,vás vo večeřadle môjho Srdca v úkone usta
vičnej modlitby. Zjednotím vás zo všetkých častí sveta, pretože na
stala hodina môjho víťazstva. Nastala hodina, ktorú som vám pred
rokmi.predpovedala..."
77.6.87/
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Úlohou Máriiných kňazov je vedome spolupraco
vať s Máriou na jej zámere, ktorý dala poznať.
Pre nich ako pastierov Božieho ľudu to znamená
privádzať tých, čo sú im zverení, do náručia Matky
Tu už u nás možno stavať na tradícii. Náš národ
vždy inklinoval k tomu, že'-my vždy ideme cez Pannu
Máriu - Sedembolestná, Nanebovzatá, Karmelskä,
Navštívenia, Matka ustavičnej pomoci, Lurdská,
Ružencová...
Panna Mária je úžasný symptóm, ktorý nás
stmelil. Akonáhle sa kde' od Panny Márie vzďaľuje,
už je tam trieštenie...

Ako.Kristus ,je uholným kamenom našej viery,
tak Mária je uholným kameňom našej úcty k Bohu.
^Pútne zhromaždenia sú toho výrečným dôkazom.
Naše mariánske púte sú prejavom tej najúplhejšej
•úcty k Bohu, akej je ľud schopný - úcty, ktorá
je tu spojená s obetou, odriekaním, odpútaním sa
od^všetkého, výrazom túžby po niečom vyššom, spo
ločenstvom s bratmi a sestrami vo viere, všetko to
spojené'v spri to mnení Kxistxryeý-jotKrty-v^EuchatmjrtdzL.
To vedia alebo, cítia i nepriatelia Boží.
Preto je im tŕňom v oku Mária, vadívim jej
bezhriešnosť - nabúravajú a spochybňujú ju.
Preto sa snažia, nanášať púte.. Zdá sa, že práve
v tomto nás v najbližšom období čakajú skúšky,
na ktoré sa musíme pripraviť.

V denníku Práca bol 22. februára 1589
uverejnený článok "Rub a líce .pútí."
vKtože to myslí na naše púte uprostred zimy,
keď na ne ani my veriaci nemyslíme?
Dočítali sme sa tu, že púte sú hniezdami
kriminality, alkoholizmu, bitiek, nemravností,
násilností, krádeží, čiernych obchodov...
Takto by ich asi radi videli tí, ktorým púte
uprostred zimného spánku nedajú spať.
Alebo azda hútajú, čo urobiť, aby skutočne
takto vyzerali?
Článok vyvolal zlú predtuchu, čo nás asi čaká.
Nie je problémom postarať sa, aby sa na púťach
také veci stali. Potom by už bol dôvod pre zákazy
pútí.
Pred minulou púťou v Levoči na námestí vyčkávalo
tak asi za autobus počerných výrastkov od Košíc.
Podľa toho, čo na seba pokrikovali, dozvedeli sme sa,
že majú Čakať na veliteľa bezpečnosti. Zaiste si mali
prv než pôjdu na Mariánsku horu, vypočuť jeho pokyny...
Aké asi? Akého programu súčasťou je článok v Práci?
Je. dobre známe, že folklórne slávnosti vo
Východne ó sú zneužívané ako "odpútavania akcia"
levočskej púte v jej blŕzko-sti a vždy práve v ča
se konania púte. Povinne tam musí ísť Školsiá
mládež, aby sa nemohla zúčastniť púte.
Oneskorený pútnik sa po povinnostiach náhli
do Levoče, aby prišiel aspoň na koniec...
Jeho cesta viedla cez Východnú. Aj tieto slávnosti
boli už u konca a prejsť cez ich dejisko
dalo vidieť plno opitých, vulgárnych a nehanebných
mladých ľudí. Atmosféra znechucujúca, až deprimujúca...
Priam balzamom..bola atmosféra na Mariánskej hore - ten pokoj, posvätnosť, tichá radosť, modlitby a spevy,
pocit spoločenstva...
Až srdce bolí, že toto chce niekto narušiť,
zničiť!... Možno aj túto obetu budeme musieť priniesť.
Musíme byť na to pripravení. - Ale pripravení aj,
pokiaľ možno, brániť naše púte pred útokmi,
úkladmi^ prod najanodvujaýmL-evWúikani s alkoholom.
^Príslušníci bezpečnosti mali naozaj plné ruky
práce, ako sa píše v článku, aj pred šaštínskuu
púťou. Legitimovali prichádza júxúkúkjnliúaikov, vra.
pre kontrolu pohybu^obyvs-teľsdrva.
Legitimovali aj väčšiu skupinu mladých,
prichádzajúcich pešo z Bratislavy.
príslušníci mohli byť nemálo prekvapení, keď potom zistili,
že väčšina z nich sú evidovaní bývalí toxikomani a narkomani.
Títo už stratení mladí ľudia, keď našli zmysel
života tam, kde jedine je - v Bohu, od ktorého život
pochádza - našli aj vôľu a silu k nadľudskému boju
8 chorobnou závislosťou na droge.
Pre týchto mladých ľudí s podlomeným zdravím
bola táto pešia púť veľkou obetou,
ale bola aj veľkým svedectvom pre tých, ktorí o nich
vedeli alebo mali možnosť niektor^^ch z nich počuť.
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Budeme musieť ešte prekonať nejednu prekážku,
pretrpieť nejedno príkorie, priniesť nejednu obetu.
Božím veciam sa však vždy všetky protivenstvá
obrátili na osoh.
Vždy platí to, čo Boh ustanovil: Oni môžu zraniť pätu,
ale im bude rozšliapaná hlava.
Všetky protivenstvá a úklady, ktoré nám pripravia
na púťach i inde a ktoré budeme musieť pretrpieť,
sa napokon obrátia proti nim...
- Zvlášť
v tejto- dobe...
Nie je doba ako doba:
. Keď Ježiš poslal učeníkov bez mešca a bez kapsy,
nič im nechýbalo. Inokedy im však hovorí:
"Ale teraz, kto má mešec, nech vezme aj kapsu,
a kto nemá, nech -si predá šaty a kúpi si meôi"/Lk22/
Prv bola doba, keď sa mohli .'spoľahnúť', že sú
pod ochranou a starostlivosťou Božou.
Ale teraz prišla hodina temna, keď sa takto spolie
hať nemôžu - Ježiš bude Bohom opustený, aj oni budú
vydaní, aby boli vyskúšaní, preosiati ako pšenica.
Pre mystické telo Kristovo - Cirkev, tiež nadišla,
doba temna, keď je vydaná, aby bola vyskúšaná ohňom,
preosiata■
'ako pšenica. Túto dobu prišla‘oznámiť
■Mária-v o .Fatime. Teraz táto doba končí a začína dobá
jej víťazstva, ktoré už vtedy prisľúbila.
' .
..."Toto je moja doba. Po bolestných rokoch Satanovho triumfu začí
najú teraz roky triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca."
/13-5.&7/
..."Prišiel môj čas. Z toho dôvodu zahajuje pápež... mimoriadny Ma
riánsky rok na moju počesť... Nastala hodina môjho víťazstva. Nastala
hodina, ktorú som vám predpovedala."
- /7'.6,87/
Mariánskym rokom teda začala doba, keď opäť môžeme
vykročiť bez mešca a kapsy, lebo s nami je Boh^
š nami je tá, ktorú On posiela v tejto dobe - Žena odetá slnkom.
Nastala doba, keď sa budú diať divy viery.
Divotvorná viera má v tejto dobe podobu dôvery v Matku Božiu.
Ved ona, ako Nepoškvrnená a Nanebovzatá má už účasť
na živote Boha, i na Jeho moci. Teraz pochopíme, čo pre nás
urobila, keď nás naučila kráčať cestou dôvery k nej.
.•••••

.

Je doba jej víťazstva - tomu bude zodpovedať aj
účinok všetkých protivenstiev a útokov Zlého..
Najnovšie skúsenosti'to už potvrdzujú.- solidari
ta veriacich na púťach, solidarita s postihnutými,
každý útok sa im vraciä ako bumerang,.

Aj nedávne procesy s účastníkmi "Bratislavského piatku"
ukázali, že sympatie patria postihnutým. Na finančné poku
ty, ku ktorým boli odsúdení, sa začali hrnúť do Bratislavy
väčšie i menšie sumy. Skladali sa na ne školáci,
prispievali starenky z dôchodku...
Aj, samotné zverejnenie plánku v Práci, zapôsobilo
často opačne - aj neveriaci prejpvili'sympaties púťami. Len vďaka článku sa niektorí prejavili,
že sa aj 'oni zašli pozrieť na niektorú púť.

... "V tomto roku volám všetk3?ch svojich synov, aby sa zhromažďovali
v mojich mnohých svätyniach.. . ku všeobecnej modlitbe o moju materin
skú pomoc."
/I0.7-87/
Nech nás nič neodradí. Len príďme,
Matka nás volá...
Nedajme si vziať ani tie púte, kde sú
'
pre strach alebo nepochopenie kladené prekážky,
aby sa mohol rozvinúť spontánny modlitbový
program pútnikov. V mariánskom•roku aj tieto ožili.
O to viac podporme ich život svojou prítomnosťou.
Aj prekrásne pútnické miesto v sakom srdci -Slovenska
- Staré Hory - sa stalo miestom, navštevovaným
nie len na hlavnú púť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie,
ale takmer nepretržite.
Nebuďme viazaní len na program pútí...
... len príďmeI

■

*

Pri organizovaní programov pútí
treba ísť na kvalitu, ale nepodceňovať ani kvamtu,_ .... _...... .
lebo my sa musíme vidieť...
Už i samotná prítomnosť na púti bez všetkého
ostatného má nezastupitelný význam.
Púť je vždy vybočením z.bežného života. Opúšťa
sa rodina, práca, 'prostredie, vstupuje sa do
dobrodružstve a prijíma sa nové ovzdušie.
Takto asi vyzerali galilejské zástupy, ktoré tak
dojímali srdce svojho- Učiteľa a inšpirovali ho
vyhlásiť in svoje blahoslavenstvá.
To nie sú tí, čo im je prednejšie všetko ostat
né, čo nemohli prísť, lebo.kúpili pole alebo voly
a mupia ich vyskúšať... To sú ti-,— &>--eú^bla<laf_a..
smädní.. . Blnhoslnverun ^
~~—
ísť na púť. turxs4ú^cky...jzjoaaená pripraviť
si- sklamanie.
Ako môžu "Mladé rozlety" z pera
ateistického redaktora písať o púti?
Čomu on môže rozumieť? To je ako keď
farboslepý hodnotí farebnosť obrazu.
Hlboký zážitok z púte prichádza predovšetkým
z toho, čo dáva Boh - sám seba, v svojom Slove,
v Eucharistii, i v spoločenstve viery.
Púte sú prejavom života Cirkvi,
charakteru Cirkvi.
\

Mária ako- vzor a obraz Cirkvi
je našim vzorom úplnej oddanosti Bohu.

Privádza nás na svoje pútnické miesta,
aby nás urobila sebe podobnými - odpútanými od všetkého a otvorenými Bohu.
Máriino_"fiat" je podstatou
celej našej existencie - existencie duchovnej.

„o. "Chcem, aby všetci členovia môjho Hnutia rástli cieľavedome
v 'osobnej svätosti."
/7.C.87/
Keď sa človek v mladosti nezbaví sebectva,
potom v starobe je to samé "ja".
..."'Moji milovaní, zostaňte pokojní. Som s vami v každom okamihu,
formujem vás, posilňujem, vediem a chránim vás.”
/24»2.o7/
Verme, že Mária môže naozaj konať v našom
živote, pretvárať nás a bezpečne viesť.
To, čo vo vyznaní viery vyznávame, skutočne aj
verme: Majme vieru v spoločenstvo svätých.
.„."A ty sa pýtaš: ...či to nie sú tie isté veci, ktoré ma kedysi
celkom pútali? Čo sa to teraz so mnou stalo?
V tebe sa uskutočnila veľká a rozhodujúca vec tvojho zasvätenia
mne: Ja som vzala toto zasvätenie vážne a ono má v sebe silu sku
točne ťa zmeniť a pretvoriť celý tvoj život."
/20.10.73/
... "Konám najväčšie divy v duši a srdpi svojich najmilších synov,
bez toho, že by ste to vy alebo iní pozorovali, vediem vás k v.eľkej svätosti."
•
/11.2.78/
... Bol vždy výborný, vždy prvý, vždy hrdina.
Aj vo vazepí, pri vypočúvaní, často na samotke,
nič ho nezlomilo... To podporilo jeho "ja"
a napokon prišiel pád.
... "Nikdy nepozeraj na seba, pretože ako dar dám ti to, že ti
nechám tvoje chyby."
'
_
/12.9.75/
..."gňazi môjho Hnutia, nebojte sa, ak niekedy cítite, že ste ešte
tak ďaleko od ideálu, ktorý vám predkladám. Mne stačí vaša pokora,
vaša dôvera a vaša dobrá vôľa."
/ 1 2 9.75/
..."Najmilší synovia, nasledujte ma celou svojou dôverou. Tieto ťaž
kosti dopúšťa Boh, aby vám pomáhali rásť v živote vášho dokonalého
zasvätenia-sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Oslobodzujú vás od vášho
spôsobu videnia a cítenia, od vašich chúťok a sklonov a pomaly vás
učia cítiť a vidieť jedine tak, ako je. to v zhode so Srdcom, môjho
.
Svna Ježiša.
Po každej ťažkosti vidím vo vás rásť Ježišov život
a to tak
veľmi teší moje materinské Srdce í Synovia, nepozorujete, Ak^ a pod
mojím osobným vplyvom váš život skutočne mení?"
731.7,76/

;<

..."Prostredníctvom svojich kňazov dosiahnem víťazstvo a skoro bu
de nový svet, celkom obnovený krásou môjho Syna a ožiarený jeho
svetlom.",
.
/20.10.73/
."Moji synovia, keď vás ívíatka tak úzko navzájom spojila, to preto,
že má s vami veľké plány."
/21.5.74/
Máriini kňazi, ktorých ona osobitne pripravila,
'pre túto dobu.a obdarila svojím svetlom, sa musia
ujať všetkých problémov, ktoré prináša život v tej
to dobe.

,

Že Duch Svätý v tejto dobe skutočne mocne pôsobí,
toho dôkazom sú krásne konverzie mladých ľudí,
väčšinou detí z rodín ateistov. C o .ich privádza k Bohu?
Väčšinou strácajú zmysel života vôbec. To ich privádza
tam, kde ho nachádzajú.
Oživenie náboženského života sa uskutočňuje
v rôznych konkrétnych formách', vznikajú hnutia,
spoločenstvá...

/

"Istú nádej v rovine univerzálnej Cirkvi vzbudzuje vzriik nových
hnutí, ktoré nikto neplánoval a nikto ^nepripravoval, ktoré však po
vstali spontánne z vnútornej vitality samotnej viery. Manifestuje sa
v nich - i keď nepriamo - niečo ako svätodušné obdobie Cirkvi.
Myslím tu napríklad na hnutie charizmatikov, na cursillos, na fokolarínov, na spoločenstvá neokatéchumenov, na hnutie Comunione e Liberazione atď. Všetky tieto hnutia samozrejme prinášajú isté pro
blémy. A skrývajú sa v nich i väčšie alebo menšie nebezpečenstvá.
Ale tak je tomu so všetkým, čo je živé."
/Jozef kardinál n&tzinger, august 84/
0 všetko.' v čom pôsobí Duch Boží, sa domáha aj
Boží protivník. Väčšinou zákerne a podvodne, v pre
strojení za dobro. Stále nám ostáva to Ježišovo
kritérium; "Podľa ovocia ich poznáte."
Hnutia, ktoré sú na pomoc Cirkvi, majú znak
pravosti, ktorým je jednota. Akonáhle spôsobujú
rozdelenie, vytváranie cirkví v Cirkvi, uz sa tam
vlúdil Zlý.
*

Ale aj tí, čo majú hodnotiť a posudzovať, ak
neposudzujú podľa svetla zhora, ale podľa vlastné
ho vkusu, môžu udúšať Ducha a překázat Bohu.

Všetci, ktorí žijú v tejto dobe a prichádzajú do kontaktu
so životom, daným do pohybu mocným pôsobením Ducha Svätého,
by mali prijať pomoc, ktorú dáva
r
á
i
pp
re túto dobu.
Mali. by sä zveriť jej osobnému^vedeniu a prijať svetlo.,
ktoré ona dáva tým, čo sa zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu.
To vyplýva zo samotného fatimského posolstva, ktoré
Cirkev preskúmala a prijala.
"Kardinál Tomä|ek predo mnou vyslovil túžbu a prianie ? aby
i ž d ý jeho kňaz dostal do rúk knihu MKH /"Matka Božia kňazom"/
iby sa podľa nej riadil."
/zo súkromného listu z Olomouca/

Vo Fatime Matka Božia pastierikom veľmi často
pripomínala Svatého Otca.
Byť pri pápežovi, to je jedna z troch hlavných
charakteristík Mariánskeho kňazského hnutia - popri osobnom zasvätení sa Márii a šírení Marián
skej úcty.
..."Vy, kňazi zasvätení môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, stojte najbliž
šie pápežovmu srdcu!"
/9.11»75/
o„."Dnes si sa modlil za nového pápeža, ktorého moje Nepoškvrnené
Srdce dostalo od Ježiša pre dobro jeho Cirkvi. Je to syn, ktorého
zvlášť milujem, pretože sa zasvätil môjmu Srdcu hneď na'začiatku
svojho knazstva...
... Vy ho musíte brániť vo chvíľach, keď sa môj nepriateľ bude
na neho vrhať tým, že bude klamať tých mojich úbohých synov, ktorí
sa mu budú stavať na odpor."
'
•
/17.10.78/

SV-.Qtec JénvPavojL_,II. poslal na ve'ceradlo zástupcom
Mariánskeho kňazského" hnutia z celého sveta
vo Valdragone di San Marino prostredníctvom
biskupa Msgr. Dr. G. Locatelliho v júli 1987
tento
odkaz :
"Pochopil som vás. Choďte vpred! Nebojte sa!
Som s vami:

Vy - aspoň vy - buďte so mnou!"

..."Milí synovia, dnes vás všetkých vyzývam: Utvorte pevnú hradbu
modlitby a obrany okolo môjho pápeža. Pápež Ján Pavol II. je veľkým
darom, ktorý moje Nepoškvrnené Srdce dostalo od Ježišovho Srdca pre
toto obdobie bolestnej očisty.
Je to môj pápež. Ja som ho formovala... On je dôležitou súčasťou
môjho plánu. On je pápežom môjho, svetla, ktoré sa mu podarilo v tých
to rokoch rozšíriť v Cirkvi a vo všetkých častiach tohoto ohrozeného
ľudstva...
Tento pápež je mojím zvláštnym obľúbeným majstrovským dielom a má
Veľkú úlohu darovať všetkým-charizmu mojej materskej lásky...
... Aké mocné sú úklady, ktoré mu kladie do cesty môj protivník!
Tí, ktorí mu robia nástrahy na život, čakajú, aby uskutočnili svoj
temný plán... Vy, moji milí synovia, ktorí ste sa zasvätili môjmu
Srdcu, buďte jeho korunou radosti... Svojou kňazskou vernosťou mu
pomáhajte niesť jeho ťažký kríž."
/16.8.87/

Vo Fatime Mária nezjavila nič iné, než čo už
bolo povedané v tom jedinom a ukončenom zjavení - v Písme svätom: V Genezis ju Boh ustanovuje do
nepriateľstva proti hadovi aj s jej potomstvom,
pod krížom jej Kristus zveruje toto potomstvo
a Apokalypsa ukazuje ženu odetú slnkom bojujúcu
s drakom. - Či sa nemuselo stať to, čo sa stalo vo
Fatime, aby sa splnilo Písmo?
Mária sama v tejto úlohe, v ktorej ju zjavuje
Písmo a v ktorej prichádza vo Fatime, žiada 1-en to,
čo požaduje Evanjelium.
Vo svojich príhovoroch kňazom cez don Gobbiho
nehovorí Mária nič iné, než čo už povedala vo
Fatime, čo Cirkev preskúmala a uznala.
Či by>sme vedeli vykonať vo Fatime požadované
zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu a či by sme
vedeli, ako ho žiť, keby nebola našla tenťo svoj
materinský spôsob príhovorov?

.oo"Predrahí synovia, ... milujem vás zvláštnou materskou nežnosťou.
Chcem priniesť osvieženie a útechu všetkým... Preto vás používam - svojich kňazov a synov, ktorí sú zasvätení môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu.
Buďte svedkami lásky! Milujte všetkých svojich bratov Ježišovým
Srdcom i mojím materinským Srdcom.
Buďte svedkami modlitby ž Modlite sa stále, modlite sa viac,
modlite sa sv. ruženec i Rozširujte "Večeradlá modlitby" medzi vami
kňazmi i veriacimi. Modlitbou môžete získať všetko!
Buďte svedkami milosrdenstva! Nech je vaše srdce podobné Srdcu
JeŽišňvmu.Tľ Nikdy nesúďte! Neodsudzujte nikoho! Vaša úloha je jedi
ne tá: Aby ste zachraňovali nadprirodzenou silou svojej modlitby,
svojho utrpenia a-svojho obetovania.
Z tohoto Večeřadla žehnám všetkých vás, vaše Hnutie
Cirkev a celé ľudstvo!"
apríl 1989

vašu vlasť,

/ 2 7 . 1 0 . 88/

