Večeřadlo 2. února 2019
Úmysl: za obrácení těch, kteří vedou válku proti manželství a rodině
(na přímluvu sv. Anežky české)
Pokračovali jsme v duchovním boji za ochranu rodiny a manželství, tak jak je ustanovil Bůh.
Prosili jsme za politiky, odborníky a lidi pracující v neziskovém sektoru, kteří propagují
gender ideologii, manželství osob stejného pohlaví, adopci dětí stejnopohlavními páry a
další podobné rozvratné procesy ve společnosti. Své modlitby jsme směřovali na všechna
centra násilí, pýchy a nenávisti, aby je Bůh, ve své nekonečné lásce, obrátil ke svému
světlu a dal jim přijmout Pravdu.
Papež František k tomu uvedl: „Je vedena světová válka proti rodině. Velkým
nepřítelem rodiny je teorie gender. Snaží se ovlivňovat výchovu dětí.“ (1. 10. 2016)








Po Korunce k Božímu milosrdenství jsme rozjímali poselství P.Marie, které nám dala
15. a 25. ledna tohoto roku.
Pomodlili jsme se za papeže a na jeho úmysl.
Oba růžence – první latinsky, druhý česky jsme se modlili na výše zmíněný úmysl.
Přitom jsme rozjímali pasáž „Z duchovních deníků Alice Lenczewské“ …A kde jsi ty?
S kým se ztotožňuješ na té současné Golgotě, jíž je svět a ti, co Mne touží zabít, aby
se mohli prohlásit za bohy?
Po modlitbě růženců jsme se zasvětili Neposkvrněnému Srdci P.Marie a přečetli jsme
si z Modré knihy poselství z 2. 2. 1983, v kterém nám P.Maria vysvětlila, jakou cestou
musíme jít, abychom dokonale žili zasvěcení jejímu Srdci.
Následovala Mše svatá a adorace Nejsvětější svátosti.
V druhé části večeřadla jsme prosili jmenovitě za určité organizace a uskupení, kteří
jsou nejaktivnější v propagování zhoubných tendencí proti rodině, manželství, dětem.

Dechtice 15. 1. 2019
Moje milované děti!
Když budete klečet před mým Synem přítomným v Eucharistii, proste Ho, aby vám dal napít
živé vody. Modlete se při tom: Duchu Svatý, přijď a pomoz mi milovat Marii. Sjednoť
mne s Ní, abych celý patřil Ježíšovi a miloval Ho tak, jako Ho miluje Maria.
Moje milované děti, věřte, že Duch Svatý vždy přijde, když uvidí touhu, aby byla milovaná
Jeho drahá Nevěsta. Vkládám vás do lásky Ježíšova a Mého Srdce.
Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2019
„Drahé děti! Dnes vás, jako matka, vyzývám k obrácení. Tento čas je pro vás, dítka, čas
ticha a modlitby. Proto, ať ve vroucnosti vašeho srdce roste zrno naděje a víry a vy, dítka,
ze dne na den budete cítit potřebu, abyste se více modlili. Váš život začne být spořádaný a
zodpovědný. Pochopíte, dítka, že jste tady na zemi pomíjející a pocítíte potřebu být blíže
Bohu a s láskou budete svědčit o svém zážitku setkání s Bohem, o který se budete dělit s
druhými. Já jsem s vámi a modlím se za vás, ale nemohu bez vašeho Ano. Děkuji vám, že
jste přijali mou výzvu. “
Vstoupili jsme do roku svaté Anežky:
Sv. Anežko, letos si připomínáme 30. výročí tvého svatořečení a proto se k tobě
právem obracíme, neboť i díky tvé mocné přímluvě byla naše země Božím
zásahem uvolněna z pout komunismu.

Ty jsi zářivým příkladem a vzorem pro dnešní dobu, tím, že ses postarala ve své
době, o mír v zemi rozdělené a znesvářené až k občanské válce. Byla jsi
mocnými pouty spojena se členy své rodiny, i když jsi vstoupila do kláštera.
Miluješ a chráníš naši zemi a národ. Ukazuješ nám, co máme dělat, a my, zcela
konkrétně cítíme tvou ochranu a přímluvu. Stejně jako tebe, prosíme i tvou
současnici, svatou Zdislavu, tu, která se právem stala patronkou rodin, sama
byla matkou 4 dětí.
Obě jste s nezištnou svatostí, pokorou a láskou prokazovaly dobro nemocným,
chudým a všem potřebným kolem vás. Nepůsobily jste jen v náboženském, ale i
v kulturním, politickém a společenském životě. Byly jste průkopnicemi
v organizování chudinské a nemocniční péče na české půdě. Věříme, že Vaše
přímluva v nebi je mocná a Bohu milá. Prosíme Vás, vnímejte spolu s ostatními
českými patrony - naši nouzi, náš útisk a podpořte náš boj za záchranu Božího
řádu: Vyproste obrácení těm, kteří jsou pohlceni tmou a přitom věří, že konají
dobro.
Vyproste jim mocné vanutí Ducha Svatého, aby ve svých srdcích přijali naši
nebeskou Matku jako svou vůdkyni a učitelku na cestě, kterou je Pravda a život.
Sv. Anežka: 1211 – 2. 3. 1282 (71 let)
Sv. Zdislava: 1220 – 1252 (cca 33 let)
Manžel sv. Zdislavy, Havel, byl blízký důvěrník krále Václava I., jenž byl bratrem sv. Anežky.

Z duchovních deníků Alice Lenczewské
Pán Ježíš říkal: „Mé dítě, pověz mým dětem, že útoky zla se vrší čím dál víc a nikdo na této zemi
není natolik v bezpečí, aby nemusel zapojit všechny své síly, aby se zachránil před ničící silou zla.“
Je čas bytí v Pravdě „Je čas výběru, čas bytí v Pravdě a nutnosti vyslovit se, na čí straně jsme:
Boha, nebo satana. Čím vznešenější povolání kdo ode Mne dostal, tím větší úsilí vyžaduje
rozhodování mezi tím, co nabízí svět, a tím, co se shoduje s mou vůlí, která je obsažena v
evangeliu. Není možné, máte-li být vědomě se Mnou, dělat zároveň jakékoliv ústupky ve věci
hříchu, který má vždy své kořeny v satanovi. Podobně jde o ústupky ve věci slabé přirozenosti a
světského pokušení. A poněvadž záplava zla se přelévá světem – záchrana je pouze v modlitbě, v
pokání a skutcích milosrdenství vůči bratřím, kteří jsou stejně ohroženi ve svých duších. Abyste
se nedali svést satanem, je zapotřebí setrvávat ve stavu milosti posvěcující, ve stavu modlitby a
ustavičného vzývání mého jména, být zakotveni v církvi a žít plností mých darů tam dostávaných.
Není třeba se bát, ale je zapotřebí ze všech sil přilnout k mým ranám a prosit o mé
milosrdenství v hodině soudu nad světem, která je a směřuje k poslednímu rozhodnutí. To
rozhodnutí se odehrává v srdci každého člověka a každý vydává rozsudek sám sobě svým
rozhodnutí pro výběr v každé chvíli a svým postojem vůči bratřím. Malé věci, činy zdánlivě
nevelkého významu vedou stále hlouběji na jednu ze dvou stran: na stranu Boha, nebo na stranu
satana, který omotává jako pavouk svoji kořist sítěmi přeludu a zaslepení ty, kteří Mi nejsou věrni
ve své každodennosti.“ (3. dubna 1994, Velikonoce)
Skrývám se, abych nezotročil nádherou svého daru: „Toužím pro vás po takovém štěstí, jaké si
nikdo z lidí nedokáže představit ani prožít. Veškeré dějiny lidstva a příběh každého člověka je
Mnou tak směrován, abyste dostali přípravu pro sjednocení se se Mnou na věčnosti. Nyní se se

Mnou můžete setkávat v modlitbě, v meditaci o mém životě, ve Slovu, ve znameních, která jsem
vám dal a neustále dávám. Nejvýmluvnějším znamením je moje přítomnost v Eucharistii. Jsem
ukrytý v Hostii a prostřednictvím jejího požití dochází k setkání duše se Mnou živým a
skutečným, i když skrytým rozumu a tělesným smyslům. Poznávat Mne a dotýkat se je možné
srdcem milujícím a důvěřujícím – srdcem dítěte. Čím větší je víra a láska, tím je spojení se Mnou
pevnější a poznání hlubší. Chraň se před bezmyšlenkovitým a lhostejným přijímáním Mne ve
svatém přijímání. Je to velký hřích a znesvěcení mé lásky a mého Daru zrozeného v Krvi
Golgoty. Mé dítě, jak moc se musím skrývat, abych nespálil tvoji duši ohněm své lásky a abych
nezahubil tvoje tělo silou svého otcovského citu. A přece tak strašně miluji a toužím být milován.“
(3. dubna 2002)
Strategie působení satanových služebníků: „Cílem působení satanových služebníků ve světě je
svést co největší počet duší a vhodit je do chřtánu Zlého. Jejich působení zahrnuje všechny oblasti
lidského života od narození do posledních chvil na tomto světě. Všímají si všeho, co Bůh stvořil,
aby to mohli zničit, znetvořit a hodit k nohám Lucifera, který usiluje o vládu a o to, pomstít se Bohu
a jeho stvořením. Proto je zapotřebí Mým vyvoleným dětem odhalovat hlavní aspekty a projevy
působení Zlého. Svatý Pavel řekl, že nejvýznamnější boj od stvoření světa probíhá na úrovni
duchových prvků. Vnější působení zla slouží vítězství nad lidskými dušemi, které obdržely život
věčný a jsou určeny k životu v Bohu. Život na zemi je přípravou na věčný život, ale zároveň
svobodnou volbou jakosti onoho života – ve sjednocení s Bohem, nebo se satanem. Já používám
Lásku a Pravdu, protože jimi jsem a přivádím k jednotě. Můj nepřítel používá nenávist a lež, které
jsou podstatou jeho existence, a vede k rozpadu. Proto je třeba si obléknout plnou duchovní
zbroj, o které hovoří svatý Pavel (Ef 6,10–18), a odmítnout všechno, co jenom trochu připomíná
zlo. Oblasti života, na které obzvláště útočí, jsou: srdce, mysl a tělo. Srdce – skrze pýchu,
marnivost, neústupnost, strach, odmítání duchovna, vulgárnost, sobectví. Mysl – skrze hloupost,
povrchnost, přelud, lež, nedůvěru, nevzdělanost. Tělo – skrze uznání ho za nejvyšší hodnotu. Tělo
ženy – skrze jeho komercionalizaci a uznání ho za pramen útěch.
Satanská působení zahrnují: 1. Kulturu, umění (hudba, umělecké výtvory, literatura), módu,
zájmy, životní styl, žebříček hodnot (kult hmoty). 2. Víru – na její místo se zavádějí pohanské
praktiky účelově s kultem satana, a nepřímo sekty, pověry, okultismus, magie apod., satanismus
jako kult tzv. dobrého boha, jímž je Lucifer. 3. Vztahy ve společnosti – kontrola a podřízenost lidí,
globalismus, manipulace svědomím, všeobecná bída, nadřazenost moci a bohatství, okrádání.
Ochuzování člověka – jeho možností, rozhodování o životě (jeho tvoření i usmrcování), o dobru a
zlu. Ale také odlidšťování člověka tím, že je zbavován důstojnosti Božího dítěte, ponižováním,
potupováním, glorifikováním zvířat, manipulací a sadismem. Cílem je tzv. nový svět – nová doba –
podle pravidel, která jsou opakem práva přirozeného a Božího, podle práva totalitární světovlády,
opírající se o možnosti soudobé techniky. Takzvaný nový řád tvořený církví satanovou.
Plody spatřují dokonce i lidé méně přemýšlející, ačkoliv se systematicky uplatňuje snižování
vnímavosti, růst necitlivosti a prohlubování pocitu bezmoci, aby si lidé zvykli na přesvědčování,
zlo, krutost a považovali to všechno za normální, nebo dokonce za příznaky civilizačního pokroku.
To je totální ohlupování lidí a strkání jich do satanovy pasti, a navíc způsobování toho, že tam sami
směřují. Vy, moje věrné děti, jste povolány, abyste spolu se Mnou a s Marií skrze svoji důvěru a
hrdinskou obětavost zvítězily, abyste se podílely na obnovení tváře země a na mém triumfu v
lidských duších.“ (23. května 2002)

A kde jsi ty? „Cílem tvého života a tvého povolání je milovat Mne a každého člověka – každé moje
dítě zrozené z Lásky a pro Lásku. Mou největší bolestí je to, že Mě opustily moje děti. Jsem
osamělý a opuštěný, tak jako tehdy na kříži Golgoty. Ta scéna i ta scenérie trvá a sílí ze dne na den:
Je lhostejný dav, jsou žádostivi pohledu na krev, nepřátelé se radují ve své vítězné nenávisti. Těch
je hodně. A se Mnou je pouze moje Matka, její sestry, mládenec, který Mě upřímně miluje, a
obrácený hříšník prosící o milosrdenství v hodině smrti. A kde jsi ty? S kým se ztotožňuješ na té
současné Golgotě, jíž je svět a ti, co Mne touží zabít, aby se mohli prohlásit za bohy? Touha po
moci je satanským znamením. Nyní satan ve svých služebnících zjevně bojuje se Mnou v mém lidu
a v mých apoštolech. A připravuje současnou Golgotu mé církvi. Na Golgotě zemřelo to, co
pocházelo ze světa. V bolestech umíralo a zemřelo moje pozemské tělo. Já jsem nezemřel – vstal
jsem z mrtvých a přioděl jsem se Tělem z nebe vzatým – z mého Otce. Tak i moje církev odevzdá v
bolesti to, co vzala ze světa. A bude to vypadat, že umřela. A zaraduje se satan a jeho služebníci –
jako se radovali tehdy v Jeruzalémě. Avšak bude krátký čas jejich zdánlivého vítězství, poněvadž
nadejde jitro zmrtvýchvstání svaté církve, nesmrtelné, rodící nový život na zemi – svatost mých
dětí.“ (11. listopadu 2000)
Mariino Neposkvrněné Srdce zvítězí „Neposkvrněné Srdce mé Matky zvítězí. Ona je Matkou
církve, která je vždycky svatá nezávisle na hříších nebo zradě mnoha dětí církve. Svatostí církve
jsem Já, mí apoštolové, mí oddaní služebníci, kteří v oběti mučednictví jsou základem i zdí i
klenbou mé svatyně. V ní jsem živý a skutečný, v ní prostřednictvím svých sluhů krmím své děti,
vracím život a přivádím do Otcova domu. Má církev trpí, jako jsem Já trpěl, je zraněná a krvácí,
jako jsem byl zraněn Já a jak jsem cestu na Kalvárii poznačil svou Krví. A je poplivaná a
zneucťovaná, jako bylo poplivané a zneuctěné moje Tělo. A potácí se a padá jako Já pod břemenem
Kříže, protože také nese Kříž mých dětí, po léta a staletí. A povstává a jde ke zmrtvýchvstání skrze
Golgotu a ukřižování jako mnoho svatých. Ale brány pekelné ji nepřemohou, poněvadž má
moudrost a síla Ducha Božího ji provází srdcem a myslí mého náměstka na zemi a jeho věrných
spolupracovníků. A přichází úsvit a jaro svaté církve, i když existuje anti-církev a její zakladatel
Antikrist. I když jsou proroci Luciferovi a jeho kněží i trestná armáda zednářství, a mnoho
center a organizací v jejich službách. A i když je světový sanhedrin řídící satanovu církev na
zemi. I když si pořídili vlády a bohatství a zdá se, že všechno otrávili a vedou svět k jeho zhoubě.
Antikrist není Bohem, nemůže nic stvořit, ale touží jenom ničit to, co stvořil Bůh. A opičí se po
Bohu, zmrzačuje, zraňuje, znetvořuje, otravuje jedem strachu, bolesti i smrti.
Anti-církev je opakem skutečné církve v jejich strukturách, cíli a působení. Namísto Života je smrt,
namísto Pravdy je lež, namísto Lásky – nenávist, namísto Odpuštění – pomsta, namísto Svobody –
zotročení, namísto Pokory – pýcha, namísto Milosrdenství – krutost. A tak je možno vyjmenovat
všechna duchovní dobra obsažená v evangeliu a rozpoznat jejich protiklady, které jsou podstatou
učení i působení těch, kteří bojují s mou církví, s mými milovanými, trpícími dětmi. Cesta ke spáse
vede skrze očištění od satanského jedu prvotního hříchu světa i každého dítěte této země. Bude
dáno očištění, které ve světle Boží Pravdy ukáže lži synů temnoty, a každý člověk podle vlastní vůle
bude muset tváří v tvář té Pravdě zvolit království mého Otce, nebo se na věky odevzdat otci lži. A
svět bude osvobozen od pavoučí sítě Velké Neřestnice církve Antikrista i těch, kteří mu sloužili
mezi mými dětmi. Maria je tou, skrze kterou prochází obroda mé církve, aby se zaleskla plnou
září Boží svatosti. Přítomný čas vyžaduje od dětí heroickou pravdu, víru, naději a lásku. Je třeba
poznávat znamení času ve světle modlitby i Božího slova a naplňovat výzvu mé Matky a

milovaného služebníka Božího Jana Pavla II. a modlit se, konat pokání na úmysl zachránit mé
ztracené děti.“ (8. června 2002)
„Křesťané i církev musejí být ukřižováni, aby se doplnila moje oběť a aby nadešlo zmrtvýchvstání
lidstva v Duchu Svatém. Budu opět umírat ve svém lidu, aby Duch Svatý obrodil lidstvo. Je čas
oběti církve – čas oběti křesťanů. Čas oběti mého Těla na Kříži, Těla, kterým je církev. Proto je
zapotřebí svědectví víry, modlitby a umrtvení s úmyslem zachránit lidstvo i svět před zatracením v
satanovi. Církev musí odumřít, aby se narodila znovu skrze zmrtvýchvstání v plnosti Boží moci a
zazářila leskem Ducha Svatého.“ (15. února 2000) „Stupňování zla se musí naplnit. Tak jako se
naplnilo vůči Mně před dvěma tisíci roky, tak nyní směřuje do kulminačního bodu vůči mé církvi a
vůči mnoha mým věrným dětem. Potom bude zázrak zmrtvýchvstání víry a lásky, až přijdu s mocí,
abych udělal konec vládě satana a jeho služebníků.“ (29. dubna 2006) Z Miłujcie się! 4/2015

