Rozjímání při modlitbě růžence - z Modré knihy
Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie,
Tvé milované Nevěsty!

Růženec radostný
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala – za všechny přítomné ve večeřadle
Jsem vaší Matkou. Dívejte se na mne, abyste se stávali menšími. To, že jste maličcí, je mou velikou
silou… Už přišel můj čas. Bolestné hodiny mnou předpověděné nastaly. Stane se zjevným největší
zázrak Ženy oděné sluncem, která se rozhodla urychlit čas svého vítězného zásahu. Triumf mého
Neposkvrněného Srdce se připravuje v srdci mých dětí, které přijaly pozvání a denně se obětují pro
lásku a dokonalou oslavu Ježíšovu. Skrze ně přijde slavné království Kristovo v celé své plnosti
síly, světla a vítězství.
2. …s kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila – za jednotu křesťanů (za obrácení muslimů)
Já jsem pro vás cesta k jednotě. Až Mě přijme celá církev, potom budu moci své děti opět sjednotit
jako Matka v teple jedné jediné rodiny. Proto sjednocení všech křesťanů v katolické církvi nastane
spolu s vítězstvím mého NS ve světě. Tato znovu sjednocená církev – v jasu nových Letnic – bude
mít sílu obnovit všechny národy země.
3. …kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila – za novou evangelizaci, za misionáře
Prostřednictvím vás, kteří jste mi odpověděli, se stále více v církvi rozšiřuje mé světlo. Církev tak
zase získává sílu, naději a nový rozmach pro evangelizaci a záchranu všech národů. Síla
evangelizace spočívá v její věrnosti a v autenticitě. Vám svěřený příkaz evangelizace se neuskuteční
přizpůsobováním poselství Kristova různým kulturám, ale přivedením všech kultur ke Kristu. Kolik
z mých dětí by již náleželo Kristu, kdyby se dnes nezeslabovala síla a rozmach evangelizace. Boží
slovo musí být od vás žito a hlásáno do písmene. Proto chci sdělit všem nadšení pro evangelium.
Osvíceni jeho světlem je hlásejte všem národům země.
4. …kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala – za obrácení hříšníků
Naplňuje se poselství z Fatimy a uskutečňuje se všude, díky milosrdnému působení vaší nebeské
Maminky. Žádala jsem v něm zasvěcení se mému NS jako jistý prostředek k dosažení obrácení
srdce a života a přivedení lidstva na cestu k úplnému návratu k Pánu. Prostřednictvím mého MKH
se toto zasvěcení koná teď už ve všech částech světa. Naplňuje se poselství z Fatimy v šíření
večeřadel – nyní na světové úrovni. Díky těmto večeřadlům můžete dosáhnout milosti obrácení pro
mnoho ubohých hříšníků. Těmito večeřadly dáváte velkou sílu přímluvě a smíru vaší nebeské
Matce, která mnohokrát intervenovala mimořádným způsobem za zkrácení bolestné doby velké
očistné zkoušky.
5. …kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla – za kněze
V těchto chvílích více než jindy se vaše nebeská Matka chvěje jakoby plná úzkosti. Blížím se k srdci
přemilých synů a žádám každého s mateřskou naléhavostí, aby mi pomáhal. Synové, pomáhejte mi! Teď
už nemohu zadržet tento ubohý svět, aby se nezřítil na dno propasti. Toto je jeho největší trest, neboť
jestliže klesne až na dno, svět se sám zničí. Skutečně bude zničen a stráven ohněm bezuzdného egoismu a
nenávisti, která bude štvát jedny proti druhým. Bratr zabije bratra, jeden národ zničí druhý ve válce vedené
s neslýchaným násilím, která si vyžádá nesčetné oběti. Pomáhejte mi, přemilí synové, zadržet tento svět
před pádem do propasti. Každý nový kněz, který přichází do mého NS, dává novou sílu vaší Matce, aby
vás všechny přivedla ke spáse.

Růženec světla
1. …který byl pokřtěn v Jordánu – za zastavení zla potratů
(Poselství z USA) Kolikrát jako starostlivá a zarmoucená matka jsem chtěla pozvat své syny, aby se dali
na cestu obrácení a návratu k Pánu. Nebylo mi popřáno sluchu. Pokračovali jste po cestě odmítání Boha a
jeho zákona lásky. Stále více se množily hříchy nečistoty a nemravnost zaplavila všechno jako moře. Byl
legalizován nečistý hřích homosexuality proti přírodě; zevšeobecnilo se používání prostředků zabraňujících

životu, zatímco potraty, tyto vraždy nevinných dětí, které volají o pomstu před tváří Boží, se rozšířily a jsou
prováděny ve všech končinách vaší vlasti. Na svět přišla veliká chvíle Boží spravedlnosti a milosrdenství.
Poznáte hodinu slabosti a ubohosti, hodinu utrpení a porážky. Očistnou hodinu velikého trestu.
2. …který v Káně zjevil svou Božskou moc – za rodiny, děti a mládež
Nechť se ve večeřadlech shromáždí děti, protože jejich nevinná modlitba spojená s mojí má dnes
nesmírnou přímluvnou a nápravnou moc. Kolika neštěstí jste byli ušetřeni pro modlitby těchto mých
malých dětí. Chci, aby se ve večeřadlech shromažďovala mládež, aby zakusila přítomnost Maminky, která
je miluje, chrání od velkých nebezpečí, kterým je vystavena, a která je vede s láskyplnou pevností na cestě
dobra, lásky, čistoty a svatosti. Večeřadla jsou drahocenným darem pro rodiny a já je o ně prosím: aby v
nich okusily radost z mé přítomnosti, posilu z mé společnosti, pomoc, kterou jim nabízím proti velkým
zlům, která hrozí jejich existenci.
3. …který Boží království hlásal a k pokání vyzýval – za návrat husitské církve do kat. církve
Ježíš dnes utváří svou církev prostřednictvím mocného působení Ducha Svatého a v zahradě
Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky. 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. Je to nová církev světla, která má větší jas než
tisíc sluncí dohromady. Na této cestě světla jste obklopeni mocným jasem vašeho nebeského Otce,
který ve vás obráží svoji lásku, bere vás do své náruče a stále více vás přivádí k pochopení tajemství
jeho božského Otcovství.
4. …který na Hoře Proměnění zjevil svou slávu - za osvobození z pout závislosti
Uposlechněte mého starostlivého hlasu, který vás vybízí, aby v každém z vás zesílilo rozhodnutí žít
v milosti Boží, zříci se satana a jeho zlých skutků, zříci se světa a jeho četných svodů. Žádám vás, abyste
se vzdalovali všeho, co může poskvrnit čistotu vašeho srdce a cudnost vašeho života. Nemarněte čas u
televize, která je nejsilnějším nástrojem v rukou mého Protivníka, jíž šíří všude temnoty hříchu a nečistoty.
Televize je bůžek, o němž se mluví v Apokalypse, vytvořený k tomu, aby se mu klaněly všechny národy
země, a jemuž ďábel dává tvar a pohyb, aby se v jeho rukách stal strašným prostředkem svodů a zvrhlosti.
Budete-li konat, oč vás dnes žádám, vložíte do mých rukou mocnou sílu přímluvy a zadostiučinění. Tak se
mohu objevit před trůnem Pána velkého a hrozného, spravedlivého a svatého, a vzývat pro vás Boží
milosrdenství: Odpusť, Pane, nepravosti lidu svého, který jsi získal za cenu své nejsvětější Krve.
5. …který ustanovil Eucharistii – za umírající
Vaše modlitba ať je stále orientována na Ježíše v Eucharistii. Ať je to modlitba ustavičné adorace,
zadostučinění, chvály a díků eucharistickému Ježíši. Ať znovu rozkvete ve všech končinách světa
láska a klanění Ježíši, přítomnému v Eucharistii. Příchod slavného království Kristova nastane
zároveň s triumfem eucharistického království Ježíšova. Milujte Ježíše, napodobujte jej, kráčejte
cestou pohrdání světem a sebou samými. Ať světlo Kristovo jediné vás osvěcuje pod pohledem
mých mateřských milosrdných očí, ve chvíli vašeho velkého trápení… To pro lásku k vám zůstává
Ježíš stále přítomen mezi vámi jako oběť ve svátosti Eucharistie.

Slavný růženec
1. …který slavně z mrtvých vstal – za ty, kdo duševně trpí (depresemi, kdo pomýšlejí na sebevraždu)
Radujte se se mnou. Ježíš, který byl zabit na kříži a položen do hrobu, vstal z mrtvých. Nejmilejší synové,
radujte se se mnou. Sdílejte se mnou nevypravitelnou radost, kterou zakoušelo mé Neposkvrněné Srdce,
když jsem svýma očima, ještě zalitýma slzami, patřila na svého Syna Ježíše v božském jasu jeho
oslaveného Těla. V tom okamžiku se pro celé lidstvo bolest změnila v radost, temnota ve světlo, špatnost
v dobro, hřích v milost, nenávist v lásku, smrt v život, spravedlnost v triumf Božího milosrdenství. Radujte
se se mnou, neboť v tento den jeho Velikonoc vám oznamuji, že zmrtvýchvstalý Ježíš přijde znovu
v božském lesku svého majestátu a své slávy.
2. …který na nebe vstoupil – za duše v očistci
Duše v očistci, které byly na zemi v mém šiku, jsou nyní ve zvláštním spojení se mnou, pociťují zvláštním
způsobem mou přítomnost, která oslazuje hořkost jejich utrpení a ukracuje čas jejich očisty. Já sama
přicházím vzít do své náruče tyto duše a zavést je do světla ráje, které nemá sobě rovného…. V hodině
vaší smrti jsem vám nablízku se září svého oslaveného těla, beru vaše duše do svého mateřského náručí a

nesu je před svého Syna Ježíše k jeho osobnímu soudu. Uvažte, jak radostné musí být setkání s Ježíšem
pro ony duše, které k němu přicházejí, představené samou jeho Matkou! Protože já je přikrývám svou
krásou, dávám jim vůni své svatosti, nevinnost své čistoty, bělostný oděv své lásky a tam, kde zůstala
nějaká poskvrna, snažím se svou mateřskou rukou ji smazat a přidat tam onoho lesku, který by jí dovolil
vstoupit do věčné blaženosti ráje. Blahoslavení, kteří umírají tak blízko vaší nebeské Matky!
3. …který Ducha Svatého seslal – za vylití darů a charismat D.Sv. (zvláště pro kněze)
Duch Svatý připravuje srdce a duše pro druhý příchod Ježíšův. Proto dnes vylévá svá charismata
způsobem ještě mocnějším a mimořádnějším než v době počátků církve. Neboť jste už vstoupili do
posledních časů, jež vás dovedou do nové éry. Úkolem Ducha je připravit lidstvo na jeho úplnou
proměnu, obnovit tvář stvoření, vytvořit nová nebesa a novou zemi. Proto vás žádám, abyste věrně
setrvali ve večeřadlech, o která jsem vás žádala.
4. …který tě Panno na nebe vzal – za obrácení našeho národa
Lidé zapomněli na Boha. Mnozí ho zatvrzele popírají. Kolik jich ho nyní prakticky ignoruje! Ubohé
pokolení, které postihl hrozný úděl, že je tak zohyzdněno a zkaženo zlým duchem, který se pozvedl
proti Bohu, aby stále opakoval svou výzvu: Non serviam – nebudu sloužit, neuznám Boha! Synové,
jak velice potřebujete Matku! Jen ona vám může porozumět a pomoci. Já, která jsem zvítězila nade
všemi bludy a herezemi na celém světě, zvítězím také se zástupem svých přemilých synů nad
největším bludem, jaký dějiny znají: nad bludem ateismu, který nyní uloupil mému Synu téměř celé
lidstvo. Lidstvo obnovené velkým utrpením a velikou očistou se celé zasvětí Boží službě a slávě
skrze triumf mého Neposkvrněného Srdce.
5. …který tě Panno na nebi korunoval – za znovuobnovení křesťanství v Evropě
Žehnám vám, slovanské národy, které mimořádně miluji a chráním z této významné svatyně (Velehrad,
r.1991), kde jsem uctívána zároveň s památkou dvou velkých slovanských apoštolů, sv. Cyrila a sv.
Metoděje. Stále jsem byla s vámi v dlouhých letech vašeho tvrdého a krvavého otroctví. Rudý drak
uplatňoval nad vámi všechnu svou moc a své kruté panství poznamenával všude slzami a krví. Já jsem
však obdržela od Pána velkou milost vašeho osvobození. Osobně jsem intervenovala, aby se tento přechod
uskutečnil bez bratrovražedných zápasů, bez prolévání krve. Provždy jsou uzavřeny rány minulosti:
otevřete se novým časům, které vás čekají. Celá Evropa se musí stát jedinou velkou rodinou, věrnou
Kristu a jeho církvi, v úsilí o obrácení a návrat k Pánu, abyste mohli porazit nejnebezpečnějšího nepřítele,
kterým je praktický ateismus, požitkářství, nečistota a bezbožnost. Jako vaši velcí učitelé a patroni vám
přinesli první evangelizaci, tak vy všichni, děti mně zasvěcené, jste nyní voláni, abyste byli apoštoly této
druhé evangelizace. Buďte v pokoji, v radosti, já jsem stále s vámi.
Závěr: Mé světlo je jako Jitřenka, jež vzchází, rozlévá se od východu a stále mohutní, až pokryje
celý svět. Vyjděte z tohoto večeřadla se světlem Kristovým a vaší Neposkvrněné Matky a jděte
osvěcovat zemi v těchto dnech hluboké temnoty.

Po modlitbě svatého růžence je vhodné vzývat alespoň čtvrthodinku Ducha Svatého.
Jan Pavel II. v předvečer Letnic 1998
To, co se stalo před 2000 lety, to se opakuje. Shromáždili jsme se jako apoštolové ve velkém
letničním večeřadle v touze po vylití Ducha Svatého…
Dnes stoupá naše modlitba z hořejší místnosti… Naléhavá modlitba: Přijď, Duchu, a obnov tvář
země! Přijď se svými sedmi dary, darem života, darem společenství a lásky. Církev a svět Tě
potřebují. Přijď, Duchu Svatý, a učiň svá charismata, která jsi nám udělil, stále plodnější.
Jan Pavel II. nešpory o Letnicích 2004
Proto vám říkám: Otevřete se poslušně darům Ducha Svatého! Přijměte poslušně a vděčně
charismata, a Duch Svatý je bez váhání rozmnoží! Nezapomínejte, že každé charisma je dáno pro
blaho obce, tedy pro požehnání celé Církve!
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky: Ty, který spojuješ
národy při množství jejich jazyků v jedné víře, aleluja!

Duch Svatý a Jeho jména: Duch Tvůrce, Utěšitel, Dar nejvyššího Boha, živý Pramen, Oheň,
Láska, Duchovní pomazání, sedmerý Dar, Prst Otcovy pravice, Otcův Slib, Dárce řeči, Otec
chudým, Dárce darů, Světlo srdcí, nejlepší Těšitel, sladký Host duše, libé Spočinutí, Odpočinek
v práci, Chlad v žáru, Potěšení v pláči, nejblaženější Světlo, Pán a Oživovatel, Živá voda, kterou
dává Ježíš,
„Já budu prosit Otce a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy.“ Jan 14,16
Ježíši v Eucharistii, dej mi svého Ducha Svatého, chci být jeho živý chrám, aby on přebýval ve mně
- přijď Duchu, od čtyř větrů a zaduj!
- přijď Duchu Sv., vždyť slyšíš naše volání, vidíš zemi, která dychtí po dešti, přijď a uveď nás
do srdce Trojice, veď nás k Otci i Synu;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi Marii naplnil svou milostí, s ní jsi spolupracoval při vtělení a
zrození Božího Syna i při zrození jeho mystického těla – Církve, Ty jsi ji oděl sluncem a
hvězdami a s ní spolupracuješ i v současné kritické době rozhodující konfrontace s duchem
lži a smrti;
- přijď Duchu Sv., přijď Boží Sílo i Boží Něho! Obnov naši odvahu, vyplň naši samotu ve
světě, vytvoř v nás důvěrnost s Bohem! Přijď, ó Duchu, z Kristova boku otevřeného na
kříži! Přijď z úst Zmrtvýchvstalého! Přijď, Ruach! (vítr, dech a Duch Svatý);
- přijď Duchu Sv., a osviť mou inteligenci, nauč mě všemu, co neznám, otevři oči mé duše,
pohni mou vůlí a udělej si příbytek v mém srdci;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi autorem a zdrojem lidství Božího Syna, z Tebe byl počat náš
Vykupitel, Ty jsi vedl a sílil celý jeho pozemský život až do posledního vydechnutí na kříži
a po třech dnech Jsi ho vyvedl oslaveného z hrobu;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi plod Ježíšovy modlitby, Ty jsi světlo, které osvěcuje, oheň, který
rozněcuje, dech, který dává život;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi duší Církve, žiješ v Srdci Ježíšově a v Eucharistii;
- přijď Duchu Sv., Ty spojuješ Ježíše s dušemi, Jsi Boží Síla, Světlo, které nehasne, Jsi ten,
který střeží v Ježíšově Církvi neomylnou Pravdu, Jsi autorem každé milosti;
- přijď Duchu Sv., přijď, Duchu Stvořiteli, Ty jediný můžeš obnovit tvář země a vydat
svědectví o vtěleném Slovu;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi duchovní dokonalost, Ty jsi slunce duší, Ty jsi radost srdcí, pouto,
které spojuje s Ježíšem;
- přijď Duchu Sv., odpočinku duší, Ty jsi Ten, který posvěcuje Církev, vyháníš zlé duchy a
uzdravuješ duše;
- přijď Duchu Sv., Ty jsi teplo, osvěžení, život, …nauč nás podstatě lásky,
- přijď Duchu Sv., a prostup celý můj intelekt, aby v něm kralovalo Tvé světlo,
- přijď Duchu Sv., a strav mou vůli, kraluj celé mé bytosti, mým skutkům, slovům,
myšlenkám, abych žil božským způsobem a vždy plnil Tvou vůli;
- přijď Duchu Sv., buď mým vůdcem, mou Útěchou, mou Silou, posvěcuj mě svou radostí na
jakémkoliv kříži;
- přijď Duchu Sv., Ty, který dáváš hodnotit pozemské věci v jejich správné hodnotě a dáváš
duši toužit po skutečnostech nebeských – naplň mě tímto spásným vlivem,

