MODLITBA ZA ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁROD
Náš Nebeský Otče, ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze Neposkvrněné Srdce Panny
Marie, Tě pokorně prosíme, za odpuštění našich nepravostí, kterými Tě denně urážíme,
když Tvé zákony přestupujeme svými hříchy. Odprošujeme Tě za lhostejnost vůči
strašlivému rouhání a potupě Nejsvětější Eucharistie, když místo posvátné úcty a bázně
přijímáme Eucharistii do našich nehodných rukou pod záminkou neadekvátních
hygienických nařízení a poslušnosti vůči těm, které v tomto případě nesmíme
poslechnout, neboť přijímání na ruku a následné šlapání po upadlých částečkách
svátostného Ježíše, je nesmírná potupa Božího Syna, volající po spravedlivém trestu.
Otče, hluboce se skláníme před Tvou velebností a s kajícím a zkroušeným srdcem
prosíme, smiluj se nad lidstvem, smiluj se nad Tvými křesťanskými církvemi a především
smiluj se nad katolickou církví, všemi Božími dětmi a posvěcenými osobami; smiluj se v
této strašné době, kdy elitní lídři usilují represí a protiústavním pořádkem zotročit Tvé
stvoření skrze testování (možné implantování nanočástic čipů do mozku), očkování a
skryté čipování, a zavést genocidu a zotročení celého světa.
Odpusť nám, prosíme, že chodíme po vlastních cestách a ne po Tvých. Odpusť nám
naši pohodlnost, lenost, nedůvěru ve Tvou moc. Odpusť nám naše roztržky a nejednotu.
Odpusť, že tak snadno podléháme zesvětštění a jsme poslušni vládci tohoto světa a jeho
přisluhovačům. Litujeme, že neprosíme o dar rozlišení, že nehledáme Pravdu, že
nespolupracujeme s Duchem Svatým, že nekonáme pokání ze svých hříšných skutků a
nežijeme tak, jak nám ukázal Tvůj Syn: že máme vzít svůj kříž a následovat Ho; že nejsme
schopni předávat Tvou lásku a poselství evangelia světu. Odpusť nám všechny projevy
čarodějnictví, New Age, naslouchání falešnému proroku, falešné poslušnosti a zbabělosti
hlásat nauku církve oproti herezím a bludům, které nás zahlcují. Odpusť nám, že se
nemodlíme za dobrou vládu, že místo modliteb ji přikrýváme svým kritizováním, stejně
tak i biskupy a kněze, když neposlouchají Tebe a Tvou vůli, ale poslušně plní nesmyslné
příkazy a zákazy těch, kteří vykonávají zadání globálních elit používající vlády ke svým
satanským plánům, zahrnující genocidu lidstva.
Milovaný Nejvyšší Bože, náš Otče, jsme si vědomi, že bez Tvé pomoci nejsme schopni
vstát. Přijímáme svůj díl zodpovědnosti za duchovní stav našich zemí, České republiky a
Slovenska a chceme pokáním, posty a zvláště modlitbou růžence, prosit o smilování, tak
jako když se kdysi Ninivané obrátili a Tys jim nakonec odpustil. Odpusť i nám tu
strašlivou pasivitu, když vidíme, že zlo se rozrůstá, když ze strachu mlčíme a ignorujeme
nebezpečí, které se chystá zničit nás, naše rodiny, naše děti a naše země.
Prosíme Tě, odpusť četná provinění lidí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na
Slovensku, odpusť rouhání, potraty, pedofilii, nevěru, ateismus, vlažnost, homosexualitu
a hříchy sodomie, lhostejnost vůči bezdomovcům, lhostejnost vůči nejchudším, odpusť
modlářství, závist, lenost, zbabělost, pýchu, naslouchání a servilnost zlému. Prosíme
Tě, odpusť nám všechny naše hříchy a smiluj se nad českým i slovenským národem.
Chceme se před Tebou pokořovat a ve jménu našeho Pána Ježíše Krista se zříkáme
veškerého negativního dědictví po našich předcích a vládách, zbav nás, prosíme, všech
prokletí, která visí nad našimi zeměmi kvůli našim nepravostem a hříchům, dopadajících
právem na naše země - a odděl nás od nich.
Ve jménu Pána Ježíše Krista, ať moc drahocenné Krve ochrání český a slovenský
národ, a Ty sám, Otče, spolu s Tvým Synem a Duchem Svatým, skrze Neposkvrněné
Srdce Panny Marie, rozvaž pouta ateismu, modloslužby, satanismu, svobodného
zednářství, čarodějnictví, liberalismu, komunismu a falešné demokracie, která u nás nyní
vládne.

Zbav nás vlivu falešného proroka a Antikrista a osvoboď nás od každé moci temnoty,
která působí v našich zemích. Prosíme, zlom moc těchto démonských sil, zlom satanské
působení v naší zemi rozšiřující se skrze osoby, které jsou ctiteli démonů. Zlom moc
veškerých rituálů, satanských obětí, prokletí a jiných skutků tmy, učiněné proti Česku a
Slovensku. Odvoláváme se na Tvé Slovo, Otče, že země bude patřit těm, kdo Ti věrně
slouží, a že uzdravíš naše země, jestliže se pokoříme a v modlitbě budeme hledat Tvou
Tvář. My se odvracíme od svých zlých cest, odmítáme jakékoli zlo v našich zemích,
vyhlašujeme Tvé království a připomínáme zasvěcení našich zemí Královně nebe a země,
naší Nebeské Matce, Panně Marii.
Zároveň prosíme Tebe, náš Nebeský Otče, ve jménu Pana Ježíše Krista a skrze
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, znič všechno satanské zlo a plány, které mají
genocidou snížit lidskou populaci o 70%, ať každá továrna, každý projekt, spojený s
výrobou vakcín, které jsou součástí znamení šelmy, jsou zneškodněny a zničeny, ať se
nesetká s úspěchem žádný nástroj a zbraň pozvednutá proti Tvému stvoření a Božím
dětem. Ať každý vůdce, každý politik, který se vědomě či nevědomě zavázal sloužit
duchu antikrista, který je členem zednářských lóží a jiných tajných spolků, ať je Tebou
požehnán tak, aby upustil od spolupráce se satanem na zničení lidstva, přijal Tvé
milosrdenství a odvrátil se od pronásledování Božích dětí. A jako se obrátil sv. Pavel, pak
i na jeho přímluvu prosíme, osvoboď tyto vůdce, kteří v každé zemi vykonávají plány
světové elity, od zlého a přikryj je Krví Tvého Syna, aby satan přišel o své oddané sluhy a
aby Tvá otcovská láska zvítězila.
Bože, náš Otče, odevzdáváme Ti všechny ty, kteří záměrně a vědomě odporují Tobě,
Tvému Synu, Ježíši Kristu a Duchu Svatému; Tvému Slovu, Tvému lidu a Tvým záměrům
na zemi, a modlíme se za ně modlitbu Tvého služebníka Davida: „Uveď je ve zmatek,
Panovníku, rozděl jim jazyky“. (Žalm 55,10) Když budou jejich jazyky rozděleny a
obráceny jeden proti druhému, tak se neudrží pohromadě.
Pane, prosíme Tě o dobré vlády našich zemí, o to, aby z postu ministra zdravotnictví a z
postu premiérů odešli ti lidé, kteří chtějí svými příkazy občany terorizovat a záměrně
přivádět do nemoci a smrti skrze testování, vakcíny, izolace, rouškování. Prosíme, nedovol
jim, aby dál setrvávali ve svých funkcích a škodili. Zvláště Tě prosíme, aby ministři
zdravotnictví jednotlivých zemí prohlédli záměry světových elitních vůdců a zrušili všechna
opatření a nařízení této nesmyslné pandemie a hysterie kolem ní. Nebeský Otče, prosíme,
nechť jsou i tyto duše vytrženy z temnoty a spaseny podle Tvé svaté vůle.
Prosíme Tě, náš Nebeský Otče, na přímluvu svatého Václava, svaté Ludmily, svatého
Vojtěcha a všech našich národních patronů, českých a slovenských světců, a především
na přímluvu svatého Josefa, pošli hierarchii svých andělů, aby nás chránili v čele se
svatým archandělem Michaelem proti tomuto řádění satanských mocností a mocných ve
vládách, kteří jsou jejich nástroji ke zničení našich zemí (viz Zjevení 16, 13-14). Pozvedni
naše národy a dej nám silné vůdce, kteří milují Tebe a Tvou pravdu, kteří by nás zbavili
hrůzy, která se na nás chystá. V plné duchovni zbroji pozvedáme své štíty na obranu
našich zemí a Ty sám, Otče, ve jménu Ježíše Krista a mocí Jeho Krve, polož ohnivou
hradbu kolem našich zemí a hranic a braň nás před všemi útoky zlého. Amen

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (dle sv. Ludvíka Maria Grigniona )
Před tváří celého nebeského dvora se dnes, ó Maria, vyslovuji pro Tebe. Buď mojí Matkou a
Královnou. Ve vší podřízenosti a lásce Ti odevzdávám a zasvěcuji své tělo a svoji duši, své
statky, viditelné i neviditelné, i plody svých dobrých skutků, minulých, současných i budoucích.
Přenechávám Ti plné a veškeré právo nakládat se mnou a se vším, co mi náleží, bez jediné
výhrady, podle Tvého zalíbení k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti. Amen.

