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 3. štvrťrok

             

  
Apoštoli posledných čias
   „Liturgická spomienka môjho Nepo-
škvrneného  Srdca... to je váš sviatok, 
moji najmilší a deti  mne zasvätené. 
Vyvolila som si vás a pozvala,  aby ste  
patrili k  môjmu víťaznému  oddielu. Vy  
ste čiastkou môjho vlastníctva. Mám s 
vami veľký plán. Tento môj plán vám bol  

odhalený do všetkých podrobností.  Dnes musí byť zjavený 
Cirkvi i ľudstvu v celej svojej  nádhere, lebo toto sú časy vašej 
zrelosti a  vášho verejného svedectva. Ukážte  sa všetkým ako 
mne zasvätení, ako apoštoli týchto posledných čias.
   Ako apoštoli  posledných čias musíte  s odvahou hlásať  
všetky pravdy  katolíckej  viery,  mocne  hlásať  evanjelium,  
odhaľovať s rozhodnosťou  nebezpečné   bludy,  ktoré  sa   
preobliekajú  za pravdy...
   Ako  apoštoli  posledných  čias  musíte  sa  postaviť  silou 
maličkých proti  pyšnej sile veľkých  a učených...
   Ako apoštoli  posledných čias musíte  nasledovať Ježiša 
cestou pohŕdania  svetom  a  sebou   samými,  cestou  pokory,  
modlitby, chudoby,  mlčania,  umŕtvovania,   milosrdnej  
lásky  a  hlbšieho spojenia s  Bohom. Ste neuznaní  a ohrdnutí 
svetom  a tými, ktorí vás obklopujú...  lebo toto utrpenie  je 
nutné k  plodnosti vášho poslania.
   Ako  apoštoli  posledných  čias  musíte  teraz  osvecovať  zem 
svetlom Kristovým. Ukážte sa všetkým  ako moji synovia,  
lebo ja som  stále s  vami...
   Ako apoštolov posledných čias sa  vás týka úloha vykonať druhú 
evanjelizáciu, ktorú tak veľmi žiada môj pápež, Ján Pavol II.
   Evanjelizujte  Cirkev,  ktorá  sa  vzdialila  Duchu  Kristovmu 
a nechala  sa  viesť  duchom  sveta...
   Evanjelizujte ľudstvo,  ktoré po takmer 2000  rokoch od 
prvého zvestovania evanjelia sa vrátilo k pohanstvu.
   Evanjelizujte  všetkých ľudí,  ktorí sa  stali obeťami bludov, 
zla  a hriechu...
   Evanjelizujte  ľud  a  národy  zeme,  sú  ponorené v temnotách 
praktického popierania Boha, ale padajú na kolená, aby 
zbožňovali rozkoš, peniaze, silu, pýchu a nečistotu.
   Prišiel váš čas  a ja som vás v  týchto rokoch sformovala, 
aby ste teraz  mohli vydať mocné svedectvo  učeníkov verných 
Ježišovi až k preliatiu krvi.
   Až vy všetci, moji maličkí, vo všetkých kútoch zeme, vydáte toto 
svedectvo apoštolov posledných čias, potom moje Nepoškvrnené 
Srdce dosiahne svoj najväčší triumf.“                          (8.6.1991) 
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