Modlitba ODPROŠENÍ
Před modlitbou odprošení nechejme v srdci zaznít hlas naší nebeské Matky,
která nám ukazuje cestu, co je nejpotřebnější nyní konat.
K uvedeným invokacím můžeme přidat své odprošení, jak nás povede Duch Svatý.
Dechtice (Slovensko) 15. března 2020
Moje milované děti! Přicházím dnes mezi vás, abych vás ponořila do lásky
Ježíšova a mého Srdce, která jsou pro vás útočištěm v tomto těžkém čase,
který prožíváte. Toto Boží dopuštění nechť vás přiměje konat pravé pokání.
Proto odprošujte Boha za své hříchy. Zvlášť odprošujte Eucharistické Srdce
mého Syna za lhostejnost a opovrhování, které se mu dostává v Oltářní
svátosti. On sám si přeje, abyste odprošovali i moje Neposkvrněné Srdce,
kterému se také dostalo tolik opovrhování a nevděčnosti. Pokořte se před
Trojjediným Bohem a proste ho, aby se nad vámi smiloval.
Pane, náš Bože a Otče, v Trojici Jediný, Králi nebe a země, v jehož rukou
jsou všechna království a státy na Zemi se nacházející. Ty vše ovládáš Bože
zástupů! Nad vším bdí Tvá Prozřetelnost a moc Tvé spravedlnosti. Ty jsi
Stvořitelem všeho, co existuje. Ty jsi nám dal dech života. Vše je odhalené před
Tvým majestátem a nic se neukryje, Otče nejslitovnější! Padáme na tvář před
Tvou svatou Tváří a ve zkroušenosti našich srdcí vyznáváme, že jsme zhřešili
proti Tobě. Litujeme svých hříchů i hříchů celého našeho národa a ve Jménu
Tvého milovaného Syna a skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Tě prosíme,
abys nám odpustil.
Odprošení:
za znevažování Tvé svaté vůle – odpovídáme: odprošujeme Tě, Pane,
za zanedbávání a zapomínání našich povinností vůči Tobě, naší vlasti a všem blízkým
za odmítání Tebe a Tvé lásky
za nevěrnosti křestnímu slibu
za svatokrádežné přijímání Eucharistie ve stavu smrtelného hříchu
za to, že necháváme P. Ježíše ve svatostánku opuštěného a samotného
že nevyužíváme všech příležitostí projevit úctu svátostnému Spasiteli při veřejných adoracích
že nepřinášíme zadostučinění za lhostejnost, urážky, četné svatokrádeže a strašnou
profanaci, jímž je Nejsvětější Eucharistie vydána při černých mších
za všechny rouhavé a obscénní činy vůči Nejsvětější Eucharistii
za hřích nevíry a poddávání se zoufalství a pochybnostem
za hřích znesvěcování svátečního dne
za nedostatek misijního úsilí kvůli kterému tak mnoho z našich bratří a sester žije daleko
od Tebe dle svých vlastních představ
za hříchy promarnění mnoha Tvých Božích milostí a požehnání
za naši neochotu naslouchat vnuknutí Ducha Svatého, bránění tomu, aby v nás rostl
za hřích rouhání, neúcty a dělání si legrace z Tebe Bože a z nauky církve
za braní jména Božího nadarmo
za proklínání, rouhání, reptání, zlořečení
za stavění sebe na místo Tebe, Boha
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za nedodržování přísah daných Tobě, Bože
za hříchy zpronevěření se mnišským (řeholním) slibům a kněžskému stavu, celibátu
za hříchy pohoršení od osob zasvěcených Bohu
za rouhání proti Panně Marii, proti Jejímu NEPOSKVRNĚNÉMU početí a jejímu PANENSTVÍ
za urážky proti božskému mateřství P. Marie a zároveň za odmítání P. Marie jako Matky lidí
za hanobení soch a obrazů P. Marie, Pána Ježíše a svatých
za stržení Mariánského sloupu v Praze a za neustálé kladení překážek proti jeho obnovení
za hříchy a nepravosti napáchané po staletí na české, moravské a slovenské zemi
za hřích kolaborace, zrady národa, za nelásku k vlasti a vystupování proti vlastnímu národu
za hřích nenávisti k jiným národům
za hříchy pomsty a oplácení
za hřích válkychtivosti, za ospravedlňování válek a šíření jejich zhouby
za hříchy a zločiny nacismu a komunismu, za zbabělost a spolupráci s těmito systémy
za hříchy ukrutnosti, týrání, mučení a politická pronásledování
za hřích rozdělování (sektářství), vášní, hádek a nesouladu
za špatná rozhodnutí a bludy těch, kteří byli u vlády a díky nimž trpěla mnohá pokolení
za hříchy odmítnutí života, za zločiny vražd
za vraždy nenarozených dětí, za hřích nevinně prolité krve
za hříchy sebevraždy, pokusů o sebevraždu
za snahu uzákonit eutanazii a manželství osob stejného pohlaví a jejich právo na adopci dětí
za vymýšlení si dalších pohlaví, za šíření a prosazování gender ideologie
za hříchy těch, kteří pracují v juvenilní justici, která přinesla už tolik bolesti do rodin
za hříchy spáchané v našich rodinách
za rozvody a za opuštění manžela, manželky a dětí
za násilí, vykořisťování, hádání, za manželské zrady a křivdy v rodinách
za hříchy neodpuštění v rodinách a v mezilidských vztazích
za špatnou výchovu dětí v rodinách a ve školách
za to, že jsme Tě Bože vyhnali ze škol a školy jsme otevřeli ateismu, okultismu, nečistotě
za všechny hříchy sexuální nečistoty, nevázanosti a pornografie
za spolužití (i křesťanských párů) bez svátosti manželství
za sexuální hříchy proti přírodě (pedofilii, homosexialismus, transsexualismu, bisexualismus)
za sexuální zneužívání dětí, za znásilňování
za filmy, knihy, obrazy, písně oslavující nečistotu a perverzi
za divadelní představení hanobící Tebe Bože a znevažující Ježíšovu oběť
za zkaženost a uctívání krásy světa - těla, které je příčinou tolikerého zla
za šíření kultu nahoty ve všech rovinách života a naši rezignaci s tím bojovat
za vysedávání před televizory, počítači, internetem a mrhání časem u těchto a dalších
sdělovacích prostředků
za naši zvědavost a touhu být o všem informován
za hřích závislosti na alkoholu, drogách, tabáku, kofeinu, počítačových hrách, špatné hudbě
a všech dalších lákadlech světa
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za hřích lhostejnosti, netečnosti a neodporování silám zla
za hříchy probouzející závist, žárlivost, chtivost a materiální nenasytnost
za sobeckost, egoismus, domýšlivost a samolibost
za hřích hněvu, zlosti, vzpoury, pýchy, podvádění
za hříchy pohoršování druhých našimi slovy a činy
za hřích naší každodenní řeči, obsahující stále více vulgarismů a očerňování jiných lidí
za hříchy lenošení, požitkářství a nepřinášení obětí
za zpupnost, násilí, hamižnost, vychloubačnost
za to, že si sami určujeme, co je dobré a co zlé
za hříchy krádeží, přivlastňování si, podvádění a klamání
za hřích korupce, lichvaření, ziskuchtivosti a podvádění při podnikání
za hříchy členství v organizacích protikřesťanských, zednářských a všech dalších, které
otevřeně klamou a ničí zásady morálního a společenského života opřeného o Tebe, Bože
za podléhání ateismu, feminismu a racionalismu
za to, že vyhledáváme falešné bohy a následujeme všechny druhy pohanských nauk
za hřích odpadnutí od pravé víry a vyznávání nepravých náboženství: islámu, budhismu a
všech ostatních falešných náboženství sjednocených v rámci New Age
za podléhání ateismu, liberalismu, neomarxismu, ctižádostivosti a falešným ambicím
za propadnutí strachu z klimatických změn, za hysterii a rebelii především mladých lidí, kteří
se odvrátili od Tvé lásky a ztratili naději v Tvou Božskou prozřetelnost
za uctívání Matky Země, za klanění se přírodě, za uctívání pohanských sošek Pachamama
za hříchy proti 1. přikázání Desatera, zejména všeho druhu okultismu, čarování, magie
za fascinaci zlem, proklínání, věštění
za čtení horoskopů, cvičení jógy, poddávání se bioenergoterapii
za to, že hledáme pomoc u léčitelů namísto vlídné a uzdravující síly Ducha Svatého
za to, že se necháváme okouzlovat krásou kamenů, listů a přírodních sil, které stavíme nad
Boží všemohoucnost
za to, že pátráme po energiích a jejich obsahu, prozkoumáváme svět a vesmír a přitom
nejsme schopni objevit Autora a Tvůrce toho všeho
za oslavy Halloweenu, za konání čarodějnických oslav v mnoha našich vesnicích a městech
za satanské mše, za uzavírání paktů se satanem a provádění rituálů, kterými se od Tebe
oddělujeme
za to, že naše generace Tě soustavně uráží a je řízena zlým odporujíc Tvému Božímu zákonu
Lásky, který vychází z Tvé pravdy
za nedostatek lásky v srdci, v myšlenkách, v pohlížení na druhého člověka
za to, že jsme neučinili vše, co je v našich silách, aby naše země byla skutečným královstvím
Ježíše Krista a jeho Matky Marie!
Otče milosrdenství, po věky a pokolení jsme zvali zlo a jeho temné mocnosti
do našich domů, vsí i měst, do našich rodin, do našich srdcí, do našeho
každodenního života, skrze naše četné hříchy. Svou pýchou jsme se stavěli a
stavíme nad Tebe vychvalujíc sebe a své schopnosti, naše tělo, uctívajíce
stvoření místo jejich Stvořitele.
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Za Tvou věčnou lásku Ti odplácíme našimi hříchy a nevděčností. Dnes litujeme z
celého srdce všech svých hříchů, nedbalostí a povrchností, kterými jsme uráželi
Tebe, našeho Stvořitele a Vykupitele a prosíme Tě, abys nám odpustil a zacelil
rány našich duší, které jim zasadily vášně tohoto světa. My Ti obětujeme dnešní
modlitby, vytrpěné bolestí a všechny útrapy spojené se současnou pandemií a
sjednocujeme to vše se zásluhami a utrpením našeho Pána Ježíše Krista,
abychom vyprosili naší zemi mír, zastavení pandemie a obrácení našeho národa
od všech zel, kterého ho zotročují.
Panno Maria, Matko milosrdenství a Maminko naše, jsme Tvé malé děti, které
nyní žebrají u Tvých nohou, o Tvou přímluvu, o Tvou modlitbu. Prosíme, modli
se za nás, úpěnlivě pros, neboť Ty jsi nejčistší a nejmilovanější Dcera
nebeského Otce. Ty jsi Královna posvátného růžence, Ty jsi naše Pomocnice a
Přímluvkyně, Matko naše Nejbdělejší, nyní stojíš před obličejem Tvůrce
nebeského, skrze Tebe, Tvé Neposkvrněné Srdce, ať se vznáší naše modlitba.
Vítězná ochrano Moravy, jako jsi v minulosti vyslyšela hlas našich předků, kteří
se schovávali v hostýnských vrších před divokými Tatary, a zázračně jsi jim
pomohla, tak i dnes, vyslyš naše žadonění a pomoz našemu národu, aby se mu
dostalo milosrdenství Božího. Aby Bůh odpustil hříchy a nepravosti napáchané
po staletí na této naší zemi a zachránil nás před všemi zhoubami, které nám
strojí odvěký Boží nepřítel.
Náš Bože, Abba, Tatínku, my se odvracíme od našich nepravostí, které zraňují
Tvé Otcovské Srdce, odvracíme se od satana–knížete tohoto světa, otce klamu a
iluzí, a pro nekonečné zásluhy Ježíšova Nejsvětějšího Srdce, Tě prosíme, zadrž
svůj oprávněný hněv a vykonej zmrtvýchvstání našich srdcí i naší vlasti. Otče na
nebesích, nedovol nám promarnit dědictví všech těch našich předků, kteří Tě
svým životem oslavili a kteří vždy jako Tví věrní služebníci celé křesťanství
ochraňovali a bránili. I nyní pod praporem Sv. Václava, Tě velebí a vzývají Tvou
nekonečnou slitovnost k osvobození nás všech od zla i vlády satana v naší
vlasti. Kéž mocným zásahem našeho Pána Ježíše Krista, Jeho svatou Krví, jsou
svázány všechny moci temnosti, které brzdí vylévání Boží milosti na náš národ,
na Čechy, Moravu, Slezsko i na milované Slovensko.
Ve Jménu Pána Ježíše Krista, odpusť nám Bože, skrze Matku Boží, Matku
milosrdenství!
Pane Ježíši, roztrhej nad naší zemí i každým z nás všechny spoje zla a prokletí.
Znič všechny démony, jejich skutky a plány. Prosíme Tě o to pro Tvé Jméno.
Žebráme o to skrze Tvé svaté Rány. Srze moc Tvé Nejsvětější Krve a Tvůj svatý
kříž. Prosíme Tě o to, skrze přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Matky Tvé -- Neposkvrněné a bolestné. Ať Tvá Krev a Voda, která vytryskla na
kříži z Tvého boku ztečou na každého z nás tu přítomných i na celý náš národ,
aby nás obmyly, aby nás osvobodily, uzdravily a posvětily.
Děkujeme Ti, Bože Trojjediný, děkujeme a oslavujeme Tvé nekonečné
milosrdenství. Na důkaz naší vděčnosti a oddanosti se nyní zasvětíme dvěma
milujícím Srdcím, Nejčistšímu Srdci Pána Ježíše a Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. (zásvětná modlitba)
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Zasvěcení Ježíšovu a Mariinu Srdci
Jak určují proroctví Tvého Slova, ó Pane, víme, doufáme a věříme,
že triumf Tvého Svatého Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina, je blízko.
Proto pokorně přicházíme zasvětit sebe, své rodiny a svou zemi
Vašim Dvěma Svatým Srdcím.
Věříme, že když Vám zasvětíme svou zemi,
národ nepozvedne meč proti národu
a nikdo se už nebude připravovat na válku.
Věříme, že zasvěcením naší země Vašim Dvěma Milujícím Srdcím
bude smazána všechna lidská pýcha a arogance,
všechna bezbožnost a zatvrzelost srdce,
a že každé zlo bude vystřídáno láskou a dobrem.
Věříme, že Vaše Dvě Svatá Srdce teď neodolají našim vzdechům
a naší nouzi, ale ve Své Planoucí Lásce nás vyslyší
a přijdou k nám zahojit naše hluboké rány a přinesou nám pokoj.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino,
ať jiskra z Vašich Dvou Srdcí zapálí naše srdce
a udělá z našeho národa dokonalý Příbytek Vaší Svatosti.
Kéž přebýváte v nás a my ve vás, abychom skrze Lásku Vašich Dvou Srdcí
nalezli Pokoj, Jednotu a Obrácení. Amen.
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