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 1. štvrťrok

             

  
Všetkých prosím o zasvätenie

 „Pohliadnite na nevysloviteľný okamih 
zvestovania archanjelom Gabrielom, 
ktorého poslal Boh, aby dostal moje 
‚Áno‘, a aby tak uskutočnil v mojom 
panenskom lone Boží vykupiteľský 
plán a velké tajomstvo vtelenia Slova 

- a porozumiete, prečo vás prosím o zasvätenie sa môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.

 Áno, sama som vo Fatime vyslovila toto svoje prianie, keď 
som sa tam zjavila v roku 1917. Viackrát som žiadala moju 
dcéru Luciu, ktorá ešte žije ako rehoľná sestra, aby splnila 
toto poslanie, ktoré som jej zverila. V týchto rokoch som 
prostredníctvom Mariánskeho kňazského hnutia dôrazne o 
to prosila. Dnes prosím znovu všetkých o zasvätenie môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu.

 Prosím o to predovšetkým pápeža Jána Pavla II., môjho 
prvého milovaného syna, ktorý ho z popudu tohto sviatku 
vykonáva slávnostným spôsobom a vyzval písomne všetkých 
biskupov na svete, aby ho uskutočnili v jednote s ním. (...)

 Toto je dnes bezpodmienečné pre moju Cirkev, ktorá musí 
byť uzdravená od rán nevery a odpadlíctva, aby sa vrátila k 
obnovenej svätosti a svojmu lesku.

 Vaša nebeská Matka ju uzdraví prostredníctvom vás, 
moji kňazi. Čoskoro to urobím, ak mi dovolíte účinkovať vo 
vás, keď sa s jednoduchosťou a poddajnosťou zveríte môjmu 
milosrdnému materskému pôsobeniu.

 Preto dnes opäť všetkých úpenlivo prosím, aby ste sa 
zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“

25. marca 1984
Sviatok Zvestovania Pána
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BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK
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