Noční modlitební procesí na VELEHRAD 8. – 9. března 2019
Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, Sláva Otci
Radostný růženec:
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
Když mě Bůh vyvolil za Matku Boží, znamenalo to pro mne mnoho obětí a úplné odevzdání,
z nichž první bylo toto: skrze archanděla Gabriela bylo oznámeno mé vyvolení v důvěrnosti Boží,
ale Já si velmi přála zůstat ve stavu pokorného poznání a skrytosti v Bohu. Chtěla jsem to víc než
cokoliv jiného, neboť bylo mým potěšením, být ve všem na posledním místě. Když jsem poznala
Boží volbu, odpověděla jsem tak, jak to znáte, ale bylo pro mne velmi obtížné vyrůstat do
důstojnosti, ke které jsem byla povolána. Přemýšlejte o této mé bolesti, o které mluvím. Poskytněte
své Matce potěšení, že oceníte tuto pokoru, kterou jsem já ctila nad své panenství. Ano, já jsem
byla a stále jsem otrokyně, od které může být požadováno cokoliv. Být Matkou Boha jsem přijala
pouze proto, že moje odevzdání bylo tak veliké jako moje láska.
2. …se kterým jsi, Panno svatou Alžbětu navštívila
Já jsem služebnice Páně, a tak, jak tomu bylo u mne, dovolte i vy, bez pochybností, ať se vám
stane všechno, co si Bůh přeje! Mé přijetí Božího plánu otevřelo lidem přístup k Vykoupení a
potvrdilo onu obdivuhodnou větu: Hle, Panna počne a porodí Syna, jehož jméno je Emanuel. Dříve,
než se ve mně začalo vytvářet Ježíšovo Lidství, odevzdala jsem se Božímu Synu jako dar. Můj
dar byl výsledkem Milosti a také důvodem Milosti. Toto prvenství by mělo být chápáno tak, že Bůh
je prvotní příčina, nicméně Mé přijetí hrálo v plánu Milosti také roli jako doprovodný důvod. Jak
rostlo mé mateřství, musela jsem mluvit s některými svými milovanými o té výsadě, které se mi
dostalo, ale zamlčovala jsem tolik, kolik jsem jen mohla. Ukryla jsem to tajemství v Bohu,
protože ve mně měl být oslaven On Sám.
3. …kterého jsi, Panno v Betlémě porodila
Měla jsem na zemi tolikerá trápení! Ujišťuji vás, není snadné být Matkou Nejvyššího. Ale to, co je
konáno pro nejryzejší účel a k poctě Boha, se nemůže nazývat obtížným. Pamatujte si to, mé
děti! Pomysleli jste na to, co mi onu Svatou noc v Betlémě působilo největší bolest? Ne, není to stáj
s jeslemi, ani chudoba. Tu noc jsem strávila v naprostém nadšení ze svého Syna. Jedinou věcí, která
mi té noci působila bolest, bylo sledovat sklíčenost mého ubohého Josefa, když pro mne hledal
útočiště. S vědomím toho, co se bude dít a Kdo má přijít na zem, a při pohledu na mou nejistotu,
můj manžel zažíval trýzeň a já jsem s ním měla velký soucit. Později nás ale naplnila velká radost a
zapomněli jsme na každou starost. Neboť Emanuel byl s námi, největší Poklad nebe a země.
4. …kterého jsi, Panno v chrámě obětovala
Bolest mého Srdce se stala mečem, který trvale probodával moji duši, můj život. Děti mých trápení,
jestliže vám dnes byly dány milosti utrpení pro mne, vroucně žehnejte Tomu, který je dává, a bez
pochybností se obětujte. Domníváte se, že jsem strávila celý svůj život pokojně v Nazaretě? Byl to
poklidný život v jednotě s Bohem, ale bylo zde tolik nepříjemností od lidí. Všímali si našeho
jedinečného způsobu života, a proto se nám veřejně vysmívali. Mé chování se jim zdálo být
přehnané. Já jsem nedokázala potlačit slzy, když Ježíš opouštěl dům a On odcházel často. Josef byl
stíhán posměchem, jako kdyby byl můj a Ježíšův otrok. Co mohl svět vědět? Přenechali jsme
všechnu péči Tomu, který žil mezi námi a kterého jsme uctívali všemi svými projevy.
5. …kterého jsi, Panno v chrámě nalezla
Jednoho dne se objevil velmi temný mrak, který zastínil radostné světlo Mne, Matky Boží. Ten
mrak se jmenuje ztráta Ježíše…Nikdo si neumí představit, co jsem zažívala, když jsem ztratila
svého zbožňovaného Syna a po tři dny o Něm neměla jedinou zprávu…
Zažívala jsem největší zmatek svého života. Děti, přemýšlejte do hloubky o těchto slovech:
„Synu, otec a já jsme Tě po tři dny hledali. Proč jsi nám to udělal?“ a spolu se Mnou velebte
Boha, že se skryl, aby nám dal pocítit radost ze svého nalezení. Jakým jiným způsobem lze okusit
sladkost, než když Matka objímá své Všechno? Děti, získejte užitek ze všeho, co se kolem vás děje!
Bůh se skrývá proto, aby byl nalezen.
1

Zasvěcení Panně Marii dle sv. Ludvíka Grignona z Montfortu:
(na konci modlitby se připojme zvoláním: Amen!)
Před tváří celého nebeského dvora se dnes, ó Maria, vyslovujeme pro Tebe: buď naší Matkou a
Královnou. Ve vší podřízenosti a lásce Ti odevzdáváme a zasvěcujeme své tělo a svoji duši, své
statky viditelné i neviditelné i plody svých dobrých skutků, minulých, současných i budoucích.
Přenecháváme Ti plné a veškeré právo nakládat s každým z nás a se vším, co nám náleží, bez jediné
výhrady, podle Tvého zalíbení, k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti. Amen.
Zasvěcujeme Tvému Neposkvrněnému Srdci i celý náš národ, Čechy, Moravu a Slezsko, všechny
okolní státy, Evropu a celý svět. Zasvěcujeme Ti všechny své bratry i sestry i tento boj za záchranu
Božího řádu na zemi a v srdcích lidí. Amen.

Růženec světla
1. …který byl pokřtěn v Jordánu
Než jsem sestoupil do chladných vod Jordánu, prožil jsem čtyřicet dní na úpatí hory. V osamění,
přípravou svého ducha na to, co mělo přijít. Snášel jsem hlad, žízeň, sklíčenost, hořkost… Byly to
nejvíce skličující hodiny Mého života. Modlil jsem se za celé lidstvo, které mne tolikrát zapře a
vydá. V této odloučenosti jsem vnímal, že ani Mé nové učení, ani Má oběť či zázraky nemohou
zachránit židy, kteří se měli stát vrahy Boha. Byl jsem pokoušen jako každý jiný smrtelník a Satan
nebyl nikdy zvědavější zjistit, kdo z lidí byl vydán tak nesmírné samotě a odloučení. Přemýšlejte o
všem, čím jsem musel projít, abych zachránil člověka a mohl vládnout v jeho srdci a umožnil mu
přístup do Království Mého Otce.
2. …který zjevil v Káni svoji Božskou moc
Kupředu, mé děti, vše je otázkou lásky, a ničeho jiného. Lásky a Mého díla, které chci ve vás
uskutečnit, vaší stále větší lásky ke Mně. Přestaňte argumentovat lidským způsobem, otevřte svou
mysl Mému slovu, které k vám mluvím. To je důležité. Jste Moji ze tří důvodů: vytvořil jsem vás
z ničeho, vykoupil jsem vás a jednou obdržíte část Mé Koruny a Slávy. Proto si musíte
zapamatovat, že z těchto tří důvodů Mi na vás záleží a že nikdy nepřestanu dbát o ty, které jsem
stvořil, zachránil a ve kterých má být moje Sláva. Jste vedeni na tuto cestu a musíte ji celou projít.
Tak jako u Mne, nebude to dobré jen pro vás, ale také pro mnoho vašich bratří a sester, kteří mají
ode Mne skrze vás přijmout Milost a Život. Pokročte, neboť Mě to těší, a učte se, neboť Láska vás
chce zcela vlastnit! Dávám vám své Požehnání - naplnění slibu. Všem vám ho dávám s MOCÍ,
která Mne jako člověka a Boha velmi těší: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého!
3. …který hlásal Boží království a k pokání vyzýval
Můj opravdový učedník koná i ty nejnepravděpodobnější věci, aniž by porušil Mé záměry s ním. To
svět se kochá výstřednostmi, velikášstvím a předváděním vlastní nadřazenosti. S tímto duchem jsem
se utkal a porazil jsem ho. I vy buďte odvážní, neboť svět je poražen a nemůže vás oddělit od
jednoty se Mnou, pokud se vy nesjednotíte s ním. Pokud však ano, budete muset trpět následky
dalších těžkostí, neboť Já nedopustím vítězství zbraněmi světa. Když jsem opustil Nazaret a začal
svůj veřejný život, mohl jsem se proslavit jako Mesiáš a Syn Boží, aby lidé naslouchali Mému učení
a prokazovali Mi pocty, ale neudělal jsem to, protože Mým přáním bylo konat Vůli Mého Otce.
Stále jsem objímal vůli svého Otce. I vy se vrhněte na zem pokorně jako tvorové v přítomnosti
svého Stvořitele a žasněte nad Jeho záměry, které s vámi má, ať už jsou jakékoliv, a odevzdejte
svoji vůli té Božské.
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4. …který zjevil na Hoře Proměnění svoji Božskou slávu
Moji milovaní, pokud se nedíváte do nebe, bude váš život beze smyslu. Zvedněte své hlavy a
uvažujte o Domově, který na vás čeká. Hledejte svého Boha a vždy Ho najdete s očima upřenýma
na vás a v Jeho pohledu objevíte pokoj a život.
Duše, která opravdově miluje, nepočítá, kolik trpěla nebo pracovala, ani nečeká na nějakou
odměnu, ale hledá pouze to, co oslavuje Boha… Pro Něho nešetří prací ani námahou. Nepřemůže ji
neklid ani netrpělivost, ba naopak neztrácí svůj pokoj, ani když nemá úspěch nebo je pokořena,
protože jediným motivem jejich skutků je láska. A láska nedbá na důsledky ani na úspěch. Jediným
cílem duší nehledající svůj prospěch, je Má sláva, Má úleva a Můj odpočinek a proto přijmou Můj
Kříž celou tíhou, kterou si přeje Má vůle na ně naložit.
5. …který ustanovil Eucharistii
Jak velmi si přeji, aby všechny duše poznaly city Mého Srdce. Jak moc toužím, aby viděly Lásku,
kterou jsem k nim cítil ve Večeřadle, když jsem ustanovil Eucharistii. Nikdo nemůže proniknout
pohnutky Mého srdce – lásku, radost, něhu. V tom okamžiku jsem viděl všechny omilostněné duše,
jak budou živeny Mým Tělem a Krví, a také účinky, které v nich Eucharistie způsobí. Pro některé
bude Mé Tělo lékem na jejich slabost. Pro jiné žárem, který pohltí jejich ubohosti a zapálí je láskou.
Ach! Duše, které se přede Mnou shromáždí, vytvoří ohromnou zahradu, ve které každá rostlina
vykvete jinými květy, ale všechny Mne budou těšit svou vůní. Mé Tělo bude sluncem, které je
přivede zpět k životu. K některým si půjdu pro útěchu, u jiných se skryji a u dalších najdu
odpočinek. Kdybyste jen tušily, milované duše, jak snadné je Boha utěšit, skrýt a dát Mu
odpočinek!

Zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu
Můj nejmilejší Ježíši, obětuji se dnes znovu a bez výhrad Tvému Božskému Srdci.
Zasvěcuji Ti své tělo se všemi smysly, svou duši, se všemi schopnostmi, celou svou bytost.
Zasvěcuji Ti všechny své myšlenky, slova a skutky, všechny útrapy a nesnáze, všechny své
naděje, útěchy a radosti. Ale především Ti zasvěcuji své srdce, aby nemilovalo nic než Tebe a
strávilo se jako zápalná oběť v plamenech Tvé lásky. Kéž Tě jednou mohu chválit, milovat a
požívat po celou věčnost v nebesích a tam na věky opěvovat nekonečné slitování Tvého
Nejsvětějšího Srdce. Amen.

Bolestný růženec
6. …který se za nás Krví potil
Má hodina přišla, hodina, ve které jsem musel uskutečnit Oběť a vydat sám sebe vojákům
s mírností jehňátka. Té noci, jsem vytrpěl mnohem více, než jsou lidské agonie. Byl jsem
zarmoucen až k smrti, protože všude jsem viděl nesmírné množství spáchaných zločinů. A jestliže
pro jediný z nich jsem měl prožít nesrovnatelnou smrt, co jsem měl zakusit pro všechny
dohromady! „Má duše je smutná až k smrti…“ smutek způsobil, že mne opustily všechny síly.
Narůstající žal se soustřeďoval v Mém Božství a proti němu směřoval příliv vin a zápachu duší
rozleptaných všemi druhy špatností. Byl jsem zároveň terčem i šípem – jako Bůh terčem a jako
člověk šípem. Nikdo nemůže utišit mou Getsemanskou trýzeň, kdy jsem viděl, jak každý z vás,
zahleděný do sebe, činí Mou smrt v každém okamžiku ještě krutější, abych zcela zaplatil za vaše
prohřešky... Poté, co jsem vstřebal veškerý hřích, stanul jsem před svým Otcem jako jediný viník.
Větší žal než tento nemůže existovat a Já jsem ho chtěl přijmout celý – pro Otcovu lásku a pro
milosrdenství k vám všem.
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7. …který byl za nás bičován
Pohlédněte na Mne, moji drazí. S mírností beránka se nechávám vést k hrozným mukám
bičování. Katané strašlivě šlehají propletenými provazy a pruty Mé Tělo, již tak pokryté ranami
a přemožené únavou. Jsem trestán s tak nesmírnou krutostí, že na Mně nezbylo nic, co by
nesžírala nejstrašnější bolest. Rány a kopance mi způsobily nesmírná zranění…důtky trhaly Mou
kůži i maso. Ze všech Mých údů se řinula Krev. Mé Tělo bylo v tak strašném stavu, že jsem
připomínal víc obludu než člověka. Celá Má tvář byla tak opuchlá, že zcela ztratila své rysy. Ale
pomyšlení na mnoho duší, které později půjdou v Mých šlépějích, Mne zaplavovalo Láskou.
8. …který byl za nás trním korunován
To pro Vůli Otce jsem dovolil, aby Moje Hlava byla korunována trním. Moji žalobci byli hotovi
ke každé lži a Já jsem jim bez nejmenšího odporu dovolil odvléct Mne kamkoliv. A když se jim
zachtělo sevřít Moji Hlavu Trnovou Korunou, sklonil jsem se bez odporu. Někteří na Mě plivali,
ostatní Mě uráželi nebo Mě tloukli po hlavě, každý přidával Mému, již tak zraněnému a
zuboženému Tělu, novou bolest. Když se paže těchto krutých mužů vyčerpaly množstvím ran,
které Mi uštědřily, dali Mi na hlavu Korunu spletenou z trnových větví… Touto korunou jsem
napravoval hřích pýchy tolika duší, které si přejí být nadměrně chváleny a poddávají se falešným
soudům světa. Má hlava krutě trpěla dobrovolným pokořením v náhradu za ohavnou a pyšnou
přetvářku tolika duší, které pro mylné hodnocení svého stavu, odmítají jít po cestě, kterou jim
připravila Má Prozřetelnost.
9. …který za nás nesl těžký kříž
Vojáci a katané svýma špinavýma rukama strkali do Mého Těla a ostatní, znechuceni Mou Krví,
Mne tlačili kopími a znovu tak otvírali Mé Tělo. Vrazili do Mě, abych padl na ostré kameny.
Tiše jsem se rozplakal bolestí. Zesměšňovali Mé slzy. Nakonec Mi strhli věnec spletený
z ostnatých větví a roztrhali tak Mé spánky. Katanů, kteří ničí Mé Tělo, není deset nebo dvacet.
Velmi mnoho rukou zraňuje mé Tělo, přijímají Svaté přijímání do rukou – rouhavé dílo Satana!
Jsem unavený a nemám si kde odpočinout. Milovaná duše, půjč Mi své srdce a svou náruč,
abych se ukryl ve tvé lásce. Jsem prochladlý a chvěji se horečkou, obejmi Mě na okamžik, než
budou dál pokračovat v ničení tohoto chrámu Lásky.
10. Který za nás byl ukřižován
Ona hodina je zde a katané Mě napínají na Kříž, berou a natahují Mé paže, aby dosáhly do
připravených děr. Celé Mé tělo se trhá, houpe se ze strany na stranu a trny Koruny pronikají stále
hlouběji do Mé Hlavy. Poslouchej první úder kladiva, který přibíjí Moji pravou ruku. Zní až do
hlubin země. Přibíjejí Mou levou ruku a v přítomnosti takové podívané se třesou nebesa a Andělé
padají na tvář. Nevydám ani hlásek. Žádný nářek ani sten neunikne z Mých rtů, ale Mé slzy se
mísí s Krví, která pokrývá Mé tváře... Poté, co přibili ruce, krutě napínají Mé nohy. Rány se
otevírají, nervy v rukou a nohou praskají, kosti jsou vykloubeny… Bolest je nesmírná! Nohy jsou
přibity a Má Krev vsakuje do země! Žasni, jak tiše, trpělivě a ochotně jsem přijal toto utrpení, Já,
Syn Boží, který jsem učinil nebesa, zemi, moře a vše, co existuje. Já, který jsem stvořil člověka,
visím na Křiži - znehybněný, opovržený, nahý, bez slávy, bez poct, zbaven svobody a cti.
Dovětek – po zdrávasech, před Sláva Otci… hovoří Bůh Otec:
Ach milovaný Synu, vidím Tě a vždy Tě budu vidět v čase Tvé hořkosti a stále Tě mám takového
v mysli. Díky Tvé lásce jsem usmířen s tvory. Nemohl jsi ke Mně ani pozvednout svou Tvář, tak
byla pokryta jejich prohřešky. Nyní, abych Tě potěšil, pozvednu jejich tváře k Nám, aby se
v záblesku Tvého Světla stali zajatci naší Lásky. A učiním, co jsem Ti tehdy řekl ve stínu
Getseman, a oni vykonají velké věci, aby Ti přinesli radost a vzdali čest.
(Rozjímání byla připravena dle knihy UMUČENÍ od Cataliny Rivas)
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