Novéna k uctění Nanebevzetí P.Marie (modlí se od 7. do 15. srpna)
Začátek: znamení kříže a zvolání: Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu
Neposkvrněného Srdce P.Marie, své milované Nevěsty. (3x)
Po rozjímání textů příslušného dne (převzato z Modré knihy), se pomodlit růženec nebo alespoň
jeden desátek: ...který Tě Panno, na nebe vzal.
(Novénu je možno obětovat na určitý úmysl či za člověka s dílčími prosbami na každý den.)
1.den (7. srpna)
„Jsem vaše Matka, vzatá do nebe. Dnes pohlížím na vás všechny svýma milosrdnýma očima a
uzavírám vás do svého Neposkvrněného Srdce, které nikdy nepřestane tlouci láskou pro vás.
Já jsem Žena oděná sluncem. Moje oslavené tělo je pro vás znamením mého dokonalého vítězství.
Věčné slunce milosti a lásky osvěcuje, proniká a oblévá nyní moje oslavené tělo, které je co
nejhlouběji spojeno ve slávě s tělem mého Syna Ježíše. Z mého Srdce tryská pramen mého světla,
kterým chci ovinout a osvětlit svět proniknutý temnotou. Jděte za paprsky mého neposkvrněného
světla a nechte se přitahovat nejsladší vůní mého oslaveného těla. Přemilé děti, dnes rozpoutává můj
Protivník proti vám svou zuřivost, jen aby dosáhl, že se ode mne vzdálíte. Tak vám všemožně klade
úklady; často na vás útočí v duších, které jsou vám nejblíže a které nejvíce milujete, aby vás svedl
k malomyslnosti. Nebojte se! Já vás přikrývám svým neposkvrněným pláštěm a chráním vás. Jsem
stále po vašem boku. Připouštím jeho úklady, abych vás očistila, ale pak osobně zasahuji, abych vám
je pomáhala zdolat a překonat.“
Panno Maria, svou žízeň po lásce ukládáme do Tvého Neposkvrněného Srdce. Klademe do něj i svou
rodinu a všechny své blízké a prosíme, aby si obvázala a zahojila všechny naše rány a uzdravila naše
vzájemné vztahy. Věříme, že v Tvém Srdci nezakusíme žádné zklamání. Že zde budeme přivedeni
k hrdinství lásky. Přijímáme Tvé dary – novou sílu a nový elán dávat se duším a být láskou svým
bližním. Amen.
Růženec za rodinu a své bližní
2. den (8. srpna)
„Z ráje, do kterého jsem byla vzata i s tělem, se dnes dívám na vás svýma mateřskýma a
milosrdnýma očima. Sesílám na vás paprsky svého neposkvrněného světla a v hluboké tmě, kterou
jste stále více obklopeni, vás zvu, abyste sledovali světlou stopu, která vychází z mého Srdce. Moje
malé děti, choďte ve světle vaší nebeské Matky; nechte se nést dopředu na vlně její rajské vůně.
Choďte ve světle víry.
Toto je doba, kdy jsou mé děti vystaveny velkému nebezpečí, že se vzdálí od pravé víry. Šíří se
bludy, naslouchá se jim a jde se za nimi, propagují se a rozšiřují především tiskem, i tiskem
náboženského zaměření. Jak velice potřebujete dnes literaturu, která by rozšiřovala pravdu víry v její
jasnosti a v její úplnosti! Nyní je nutné být na pozoru, modlit se a pevně zůstat věrnými autentickému
učitelskému úřadu církve.“
Panno Maria, svěřujeme Ti a Zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci všechny sdělovací
prostředky, a prosíme zvláště za ty, které svým zhoubným vlivem přináší zkázu a úpadek mravů.
Prosíme, vezmi za ruku všechny novináře, filmaře, spisovatele a ty, kteří pracují ve sdělovacích
prostředcích a veď je po jasných, krásných, čistých a svatých cestách, které nás všechny dovedou do
ráje. Amen.
Růženec za novináře a sdělovací prostředky
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3. den

(9. srpna)
„Jsem útočiště hříšníků! V okamžiku, kdy se rozpoutává zběsilost mého Protivníka a daří se mu
mnohé strhnout silou zla, které triumfuje, já zvu vás, své přemilé děti, abyste se obětovali a modlili
za obrácení a záchranu všech hříšníků. Buďte vy sami spolu se mnou útočištěm hříšníků, ubohých,
nemocných, zoufalých, malých a opuštěných.
Ze svého oslaveného těla vyzařuji své světlo na vaše smrtelné tělo; ze svého Neposkvrněného Srdce
sděluji svou lásku vašim nemocným srdcím, ze své blažené duše sesílám plnost milosti do vašich
zraněných duší. Tak vás dnes přetvářím, neboť i skrze vás chci být útočištěm všech svých ubohých
hříšných dětí. Pojďte proto ke mně, potěším vás a povedu vás jistou cestou, která vás přivede sem do
nebe, kde dosáhnete – ve světle a radosti Boží – cíle celé své pozemské existence!“
Panno Maria, děkujeme Ti, že nás osvěcuješ svým světlem především v okamžicích pokušení, boje a
skleslosti. Že nám dáváš odvahu a pomoc a toto vyprošujeme i ostatním hříšníkům, kteří jsou hluboko
pod hladinou zla a hříchu. Všechny je zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci a prosíme, abys je
podepřela ve svém náručí. Osviť je svým světlem a přiveď je k Ježíši, našemu Spasiteli. Amen.
Růženec za obrácení hříšníků
4. den (10. srpna)
Život na této zemi je jako dlouhá a bolestmi naplněná předsíň, kterou musíte projít, abyste vstoupili
do království, které vám připravil nebeský Otec. V tomto království každému z vás už předem
připravil místo můj Syn Ježíš; andělé očekávají s radostí váš příchod a všichni svatí se modlí a hoří
láskou v očekávání, že každé místo bude vámi také obsazeno, a to navždy. Dnes je třeba více pohlížet
na nebe, které vás čeká, chcete-li žít radostně a v důvěře. Dnes tu existuje tendence, která je tak
nesprávná a nebezpečná. Lidé hledí pouze na tuto zemi. Mají jakoby strach, že pohled na nebe je
odvádí od povinností denního života. Žijte se mnou v nebi, a pak budete také dobře žít na této zemi!“
Děkujeme Ti, nebeský Otče, že v nás odrážíš svou lásku, že nás bereš do své náruče a stále více nás
přivádíš k pochopení tajemství Tvého Božského otcovství. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsme
pronikáni Tvým světlem, abychom mohli oponovat temnotě hříchu, bludu a zla. Děkujeme Tobě,
Duchu Svatý, že nás přetváříš, že nás očišťuješ od všeho, co je v nás nečisté a nedokonalé. Děkujeme
Ti, Nejsvětější Trojice, že můžeme jít po cestě světla připraveni s lampami rozžatými - přijmout Pána,
jenž přichází. Kéž nás vedou svatí, zapálení kněží, bojující v šiku Panny Marie. Celé Mariánské
kněžské hnutí vkládáme do Srdce Nejsvětější Trojice a prosíme za kněze, aby se stali nástroji
k uzdravení všech ubohých hříšníků. Ó, Maria, dodej jim odvahy a síly na cestě hrdinného svědectví
pro Ježíše a jeho evangelium. Amen.
Růženec za kněze a Mariánské kněžské hnutí
5. den (11. srpna)
„Pohleďte na vaši nebeskou Matku, vzatou i s tělem do nebeské slávy. Dnes nechám padat déšť
milostí na vás všechny, mé děti. Světlo mého oslaveného těla svítí pro vás stále mohutněji, zvlášť v
této tak těžké a bolestné době, aby vás utěšovalo a sílilo ve všech vašich denních těžkostech. Nyní
jste povoláni prožívat krvavé hodiny očisty, neboť už jsou tu veliké události, které jsem vám v těchto
letech předpověděla. Máte tedy zapotřebí mé mateřské útěchy, abyste nezmalomyslněli. Upírejte oči
na nebe, kam byla vaše nebeská Matka vzata s duší i tělem, a budete ode mne potěšeni. Srdcem i duší
žijte v nebi, kde Ježíš již připravil každému z vás místo, a nic nezkalí váš pokoj. Stanete se nástroji
mého pokoje, vždyť vy jste milované děti své Matky, která si přeje být vzývána v dnešní době jako
Královna míru.“
Děkujeme Ti, Pane Ježíši, za dar Tvého Srdce – za naši nebeskou Matku, která nás přitahuje stopou
nejlíbeznější vůně – vůně všech ctností. Vyprošujeme si růst v těchto ctnostech. Ó Maria, rozlej v nás
vůni své čistoty, pokory, prostoty, mlčení, modlitby, učenlivosti, poslušnosti a rozjímání. Ať jdeme
cestou života úzce spojeného s Ježíšem. Amen. Růženec za mír a odvrácení 3. světové války.
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6. den (12. srpna)
„Přemilé děti, pohleďte na nádheru své nebeské Matky, abyste byli potěšeni v bolestných chvílích,
které prožíváte, a abyste kráčeli mou cestou v závěrečné části vašeho druhého adventu. Je to cesta
světla. Je to cesta, kterou jsem vám v těchto letech naznačila, abych vás všechny přivedla do církve
světla. Ježíš dnes utváří tuto svou církev prostřednictvím mocného působení Ducha Svatého a v
zahradě Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky. Je to nová církev světla, která má větší jas než
tisíc sluncí dohromady. Je utvářena v srdci prostých, maličkých, čistých, chudých, těch, kteří
dovedou přijmout a následovat Ježíše s dokonalou učenlivostí, bez jakéhokoliv kompromisu s
duchem světa.
Ježíš buduje tuto svou novou církev neviditelným a zcela tajemným způsobem: v tichu, skrytosti, v
modlitbě, prostotě. Proto vás dnes všechny zvu, abyste kráčeli cestou světla, a tak došli cíle druhého
adventu, který nyní žijete.“
Děkujeme Ti, Panno Maria, že Ty jsi tou nadějí církve, že stále stojíš po jejím boku, neboť ona trpí
rozdělená, ukřižovaná a obětovaná, prožívající bolestné hodiny svého utrpení a své Kalvárie.
Děkujeme Ti, že jí pomáháš s tlukotem svého mateřského a milosrdného Srdce. Jsi posilou v jejím
utrpení, úlevou v její námaze, silou v jejím hlásání, podporou její víry, pomocí na její cestě ke
svatosti. Celou církev zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci. Amen.
Růženec za církev.
7. den (13. srpna)
„Pozorujete svou nebeskou Maminku, vzatou do nebeské slávy i se svým tělem. Připojte se k radosti
všech nebeských zástupů, svatých a duší těch, kteří se dosud očišťují v očistci. Zvláštní posila
sestupuje na tyto duše trpící v očistci, protože v představě mého oslaveného těla probíhá silněji jejich
očista a horoucněji plane touha připojit se ke mně v rajské slávě.
Ráj je vaším pravým cílem! Nejste stvořeni pro tento pozemský život, i když vás tak plně
zaměstnává, unavuje a vyčerpává. Pán zkrátí čas zkoušky, neboť hledí i na vaši věrnost a vaši bolest.
Dívejte se na svoji nebeskou Matku nanebevzatou, neboť já se pro vás stávám důvodem hluboké
radosti a velké důvěry. Uprostřed nesčetných utrpení časů, jež prožíváte, dívejte se na mne jako na
znamení jisté naděje a útěchy, neboť jsem světlou branou, která se otevírá k nové éře, kterou pro vás
připravila Nejsvětější Trojice.“
Panno Maria, děkujeme Ti, že se můžeme podílet na Tvém plánu záchrany. Děkujeme Ti, že nás
přijímáš do hlubin svého Neposkvrněného Srdce a vytrvale nás vedeš po cestě našeho osvobození,
abychom nakonec dospěli k novým nebesům a k nové zemi. Zasvěcujeme Ti sebe i všechny duše
v očistci a prosíme za ukrácení jejich očistcových muk, aby se už mohly radovat s Tebou v nebi.
Amen.
Růženec za duše v očistci.
8. den (14. srpna)
„Přemilé děti, Vaše nebeská Maminka byla vzata do nebe ve stejném okamžiku, kdy zavřela oči pro
svůj pozemský život. Obklopena množstvím andělských sborů, které mě velebily a uctívaly jako Královnu, byla jsem povýšena do nebeské slávy. Nejsvětější Trojice se sklonila s potěšením a poctou a
odzrcadlila ve mně paprsky svého věčného a božského jasu.
Jsem po boku Ježíše, abych obětovala své mateřské dílo odčiňování Nejsvětější Božské Trojici.
Proto sbírám do kalichu svého Neposkvrněného Srdce všechna vaše utrpení, velké bolesti celého
lidstva v čase jeho velkého soužení a předkládám je Ježíšovi za všechny hříchy, které se každý den
páchají na světě. A tak se mi dosud podařilo posunout v čase trest určený božskou Spravedlností pro
lidstvo, které se stalo horším než lidstvo za časů potopy.“
Panno Maria, děkujeme Ti, že v ráji vykonáváš svou mateřskou moc, že za nás oroduješ u svého
Syna. Že z Tvého Neposkvrněného Srdce k nám přicházejí milosti, které potřebujeme, abychom
kráčeli s Tebou bolestnou cestou tohoto posledního období.
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Děkujeme Ti, že na nás čekáš s Ježíšem v ráji, kam si toužebně přejeme dojít. Obětujeme Ti nyní své
bolesti, utrpení a všechno, co prožíváme, abys mohla uskutečnit triumf svého Neposkvrněného Srdce.
Amen.
Růženec za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce P. Marie.
9. den (15. srpna)
„Dnes vás chci mít v duchu zde v ráji, přemilé děti, abyste mohli být naplněni důvěrou a nadějí při
pohledu na svou nebeskou Matku ve slávě vzatou do nebe i s tělem. Ve světle ráje, který vás čeká,
budete moci lépe pochopit znamení vaší doby.
Dny, které prožíváte, jsou zlé, neboť srdce lidí vyprahla a zchladla, uzavřena tak velikým sobectvím
a neschopna už milovat. Lidstvo jde cestou vzpoury proti Bohu a zatvrzelé zvrácenosti. A tak ovoce,
které sbíráte, je špatné: jsou to plody nenávisti a násilí, korupce a bezbožnosti, nečistoty a modloslužby. Vaše tělo bylo povýšeno na idol a požitek se pokládá za nejvyšší hodnotu.
Kolik znamení vám posílá Pán, aby vás přiměl k lítosti a návratu: choroby, neštěstí, nevyléčitelné
nemoci, které se šíří, rostoucí válečné konflikty, hrozby zel, která visí nad vámi! Abyste v této době
nezoufali a šli dále cestou neochvějné a spolehlivé víry, stává se naléhavě nutným žít s myšlenkou a
pohledem na nebeský ráj, kde vás miluje nebeská Matka s Ježíšem.
Panno Maria, děkujeme Ti, že nám pomáháš v úplném odpoutání se od světa a tvorů, abychom se
stali opravdu malými, plnými důvěry, pokory a dobroty. Děkujeme Ti, že s námi kráčíš cestou
pohrdání světem a sebezapřením, že nás činíš schopnými umrtvovat své smysly a nabízet Ti dar svého
pokání. Pomoz nám prosím praktikovat půst, abychom se stali pravými Ježíšovými učedníky a mohly
tak šířit Jeho světlo. Děkujeme Ti za Tvé povzbuzení, zasvěcujeme Tvému Srdci náš národ a
přijímáme Tvé požehnání. Amen.
Růženec za obrácení českého národa.
Závěr:
„Dnes je svátek mého Nanebevzetí s tělem i s duší. Je to svátek světla a milosti, krásy a čistoty, lásky
a života.
Dnes je svátek radosti.
Radují se andělé a svatí v nebi.
Radují se všechny duše, které se očišťují v očistci.
Raduje se církev na zemi při pohledu na mne jako znamení útěchy a jisté naděje.
Radují se moje ubohé hříšné děti, nemocné, zraněné, zbloudilé a zoufalé.
Dnes je svátek vaší radosti.
Radujte se především vy, moje věrné děti, které jste vystaveni ohromným útrapám dnešní doby, a
otevřete srdce naději. Žena oděná sluncem teď dosáhne svého největšího vítězství s triumfem svého
Neposkvrněného Srdce ve světě.“
Děkujeme Ti, Panno Maria, že po Synově pravici prosíš za nás, přimlouváš se v náš prospěch, stojíš
při nás a pomáháš nám v hrozném zápase proti satanovi a všem zlým duchům, proti zlu a hříchu, aby
Kristus jednou mohl zvítězit nad mocí, kterou má ještě smrt nad námi. Amen!
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