Noční modlitební procesí na VELEHRAD 17. – 18. května 2019
Rozjímání bylo připraveno dle textů z Modré knihy a týká se především požadavku Panny
Marie, který nám dala skrze tři pasáčky z Fatimy, abychom se zasvěcovali jejímu
Neposkvrněnému Srdci.
Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, Sláva Otci
Radostný růženec:
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
Moje „ANO“ vytrysklo ze srdce jako ovoce mnoha, mnoha modliteb. Celý můj život vůbec byl
setkáním lásky s Otcem, který mně ve skrytosti odhaloval stále více tajemný úmysl Slova, které se
mělo stát Tělem. Měla jsem se připravit, abych darovala své tělo a svou krev Slovu Otcovu, které se
v mém lůně stalo Tělem, aby se obětovalo na kříži na znamení spásy pro všechny. Tak moje
„ANO“ bylo také dokonalým souhlasem k utrpení, protože v tom okamžiku jsem přijala ve svém
panenském lůně celé utrpení Synovo. Duchovně jsem viděla rány jeho rukou a jeho maličkých
nohou ještě dříve, než se narodil; a hroznou trhlinu v Srdci dříve, než jsem ucítila jeho tlukot;
a viděla jsem ho rozpjatého na kříži dříve, než jsem jej zpozorovala jako novorozeně v kolébce.
Přemilé děti, i vy jste povolány, abyste řekli své „ano“ k Otcově vůli. Přijímám ve svém
Neposkvrněném Srdci vaše „ano, které dnes všichni pronesete. Čiňte to svou modlitbou, která
vás přivádí ke společenství s Bohem. Vaše „ano“ moje malé děti, je v onom „ANO“, které vaše
nebeská Matka ustavičně s radostí opakuje svému Bohu. A v tomto svém ustavičném souhlasu
vám žehnám.
2. …se kterým jsi, Panno svatou Alžbětu navštívila
Přemilé děti, naslouchejte hlasu své Matky, která vás sladce zve, abyste ji následovali na její cestě
modlitby. Tolik mých dětí je v nebezpečí věčné záhuby v těchto rozhodných okamžicích, protože se
za ně nikdo nemodlí a neobětuje. Modlete se za ně vy! Pomáhejte mi zachránit své bratry a sestry.
Toto je chvíle, kdy se musíte utéct k velikému záchrannému prostředku, který vám nabízí Otec,
abyste odolali svodům zlého ducha a čelili velkému odpadu, který se stále více šíří. Zasvěťte se
mému Neposkvrněnému Srdci! Tomu, kdo se mi zasvětí, já slibuji ochranu před bludem v tomto
světě a věčnou spásu. Ať se každý kněz zasvětí mému Neposkvrněnému Srdci a s nimi toto
zasvěcení vykonají moje děti. Je to jako sérum, které vám dávám jako dobrá Matka, abych vás
uchránila před epidemii ateismu, který zohyzďuje tolik mých dětí a vede je k duchovní smrti. Jako
Matka lidstva jsem byla pověřena úkolem vymanit vás z otroctví Satanova. Proto je nutné, abyste
mě teď následovali v tomto těžkém zápase, aby bylo nakonec dosaženo mého největšího vítězství.
Žehnám vám, kteří mne následujete.
3…kterého jsi, Panno v Betlémě porodila
Volám vás všechny k prožití Svaté noci v mlčení a usebranosti. Večer, když jsme přišli do města,
které nás mělo přijmout, všechny dveře se zavírají. Každá naše prosba je stále znovu odmítána.
A tak chlad, kterým už tak dlouho křehlo moje tělo, začíná přecházet i na mého ducha a jako
bolestný meč mě zraňuje do hloubi mého života. Musím vám dát Toho, jehož očekávají národy,
v okamžiku, kdy jej nikdo nepřijímá! Má se narodit láska a mráz sobectví zavírá srdce všech. Jedině
soucit jistého chudáka ukazuje nám blízkou jeskyni. Ve tmě a v zimě, u žlabu s trochou sena se
uskutečňuje Boží zázrak. Hvězdy, zpěv andělů, světlo, které padá z nebe – ale okolo kolébky je
pouze teplo dvou lidských srdcí, která milují: srdce mého snoubence Josefa a mé panenské Srdce
Matky. Dítěti však dostačuje toto teplo lásky. Přemilé děti, nyní vás chci mít všechny u sebe, kolem
kolébky mého Dítěte. Vaše milující srdce jsou pro Něho jedinou velkou útěchou. Prostřednictvím
vás, kteří jste formováni v mém Neposkvrněném Srdci, chce toto malé Děťátko otevřít svět, celý
svět pro lásku. A v této lásce vám žehnám.
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4…kterého jsi, Panno v chrámě obětovala
Se světly vašich srdcí, planoucích láskou, milované děti, doprovoďte mě do chrámu Páně nabídnout
se mnou za oběť mé Božské Dítě ke slávě nebeského Otce. Když kladu své Dítě do rukou kněze,
Nejsvětější Trojice se s potěšením a žehnáním sklání nad obětí vaší nebeské Maminky. Prožívejte
se mnou tajemství této oběti a všichni se dejte za oběť ke slávě Nejsvětější Trojice. Na oltáři mého
Neposkvrněného Srdce jste obětováni k dokonalé slávě Otce. Váš nebeský Otec musí být oslaven!
Proto stvořil celý vesmír a s láskou disponuje ve vaší existenci každou sebemenší okolností
pro vaše dobro. Proto vám dal svého Syna pro vaši spásu. Otec je oslavován vaším životem
a pokojem, vaší radostí, Syn je oslavován, když dokonale plníte Otcovu vůli a Duch Svatý je
oslaven, když vás božským ohněm očistí a promění, abyste v Něm a skrze Něho milovali Otce
a Syna. Nyní již nastala hodina velkého odpadu. Nastala hodina vaší oběti. Pochopte tedy význam
mých nynějších, tak starostlivých zásahů. Žehnám Vám všem z Jeruzalémského chrámu.
5.…kterého jsi, Panno v chrámě nalezla
Prožívejte se mnou tento měsíc (květen), církví zasvěcený mé zvláštní úctě. Jako malé děti obětujte
každý den květy své lásky a modlitby své nebeské Mamince. Modlitba růžence má obrovskou moc
proti zlu a proti četným svodům mého Protivníka. Na šířící se Satanovo panství; na otroctví hříchu,
které si podmaňuje mnoho mých dětí; na zlo, které klade do srdcí svůj jed; na úklady zlého ducha,
lstivé a nebezpečné; na mocnou sílu zednářství, které se s úspěchem všude vtírá; na šířící se
satanský kult: odpovídejte modlitbou posvátného růžence. Je to moje modlitba a je to i vaše
modlitba. Obnovujte každý den své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Tímto aktem mi
dáváte možnost vstoupit jako Maminka do vašeho života a usměrnit jej k dokonalému uskutečnění
plánu, který má Pán s každým z vás. A nadevše vás prosím, abyste mi obětovali vonný
a drahocenný květ svého utrpení. Na oltáři svého Neposkvrněného Srdce chci obětovat všechny své
děti neustálým aktem oběti a odčinění. Pouze utrpením svých nejmenších dětí mohu uspíšit čas
triumfu svého Neposkvrněného Srdce ve světě. Žehnám vám i vašim růžencům.
Modlitba k Otci
Otče, Tatínku, Abba! Odevzdáváme Ti svou vůli a zasvěcujeme se Tvému otcovskému
starostlivému Srdci. Obětujeme Ti svůj život, přenecháváme se zcela Tobě. Spravedlivý Otče, jeli to Tvá vůle, učiň nás hodnými toho, abys s námi mohl plně disponovat. Učiň nás obětí Své
horoucí touhy; dělej s námi, co si žádá Tvé Svaté Srdce.
Otče, milovaný, potřebujeme Tvou milost, abychom rozhojnili svou víru, svou lásku a svou
naději, abychom mohli stále znovu oslavovat Tvé svaté jméno. Amen.
Bolestný růženec
1. …který se za nás Krví potil
Moje malé děti, prožívejte v mém Neposkvrněném Srdci bolestné hodiny Getseman. Jak ráda bych
byla u Ježíše, abych ho potěšila ve chvílích jeho vnitřní agónie, ale nepřítomnost Matky byla
stanovena nebeským Otcem, aby se Synova agónie stala ještě bolestnější. Hle, Ježíš, obtížený
všemi hříchy světa: jeho křehké tělo zatěžují vzpoury, násilí, nespravedlnosti, nečistoty a všechny
lidské špatnosti. Cítí se zdrcen pod tlakem Boží spravedlnosti a z jeho těla počínají vystupovat
kapky potu a krve. Otec mu posílá anděla s kalichem své posily, do kterého jsem vložila veškerou
lásku, modlitbu, utrpení a něhu svého Mateřského Srdce. Tak je Ježíš na vrcholu své opuštěnosti
posílen duchovní přítomností Matky. Mé Neposkvrněné Srdce se dnes stává kalichem útěchy,
který nabízím církvi a všem svým dětem ve chvílích jejich největšího utrpení. Chci z vás, moji
milovaní, v Getsemanech těchto posledních časů, učinit svůj kalich útěchy pro záchranu lidstva.
Vložte do tohoto kalicha všechnu svou lásku k Ježíši, svou věrnost, horlivost, svůj apoštolát,
povolání i drahocenné kapky svého utrpení. Žehnám Vám.
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2. …který byl za nás bičován
Podívejte se, jak je církev zraňována od mého Protivníka, který tolik usiluje ji zatemnit bludem
a mravní nevázaností, jež svedla mnohé k tomu, že všechno omlouvají a žijí v hříchu. Usiluje ji
ochromit duchem světa, který pronikl do jejího nitra a vysušil mnohé kněze a Bohu zasvěcené
životy. Zvláště tři rány způsobují bolest mému Neskvrněnému Srdci: katecheze, která často již
nesouhlasí s pravdou, kterou učil Ježíš; Sekularismus, tedy zesvětštění, které proniklo do života
tolika pokřtěných, laiků i kněží.
Svým duševním postojem, způsobem života, jednáním a svým oděvem se nechovají jako učedníci
Kristovi, ale řídí se duchem světa. Třetí ranou je prázdnota, opuštěnost a přehlížení Ježíše
přítomného v Eucharistii. Staňte se hořícími plameny adorace a zadostučinění Ježíši přítomnému
v Eucharistii. Slavte a buďte přítomni na Mši svaté s láskou a vnitřní živou účastí. Konejte časté
hodiny adorace Eucharistie a přivádějte druhé duše k Srdci Ježíšovu, které je pramenem milosti
a Božího milosrdenství. Žehnám vám.
3. …který byl za nás trním korunován
Kapky krve, které se řinou z Ježíšovy hlavy, se spojují s hojnými slzami, které prýští z mých
mateřských očí. Trnová koruna, obepínající jeho hlavu, tvoří ostrý meč, který proniká mé Srdce.
Jeho ranami pokryté tělo je zrcadlem mé probodené, mukami rozervané duše. Vaše horoucí
a vytrvalá modlitba velice utěšuje mé Neposkvrněné Srdce, které je nyní více než kdykoliv jindy
ovinuto trnovou korunou. Existuje velké nebezpečí pro vás a působí mému mateřskému Srdci
starosti, protože se stále více rozšiřují bludy. Nepodléhejte modernistickým výkladům, nepřijímejte
žádný blud, odhalujte jej, když se nabízí ukrytý pod zdáním pravdy, neboť pak je ještě
nebezpečnější. Staňte se svědky víry a nebojte se, že budete odsouzeni jako zaostalí a nemoderní,
neboť Ježíš a jeho evangelium je stejný včera, dnes i navěky! Ať světlo Kristovo jediné vás
osvěcuje pod pohledem mých mateřských milosrdných očí, ve chvíli vašeho velkého trápení. Mé
světlo je jako Jitřenka, jež vzchází, rozlévá se od východu a stále mohutní, až pokryje celý svět.
V této vycházející záři vám žehnám.
4…který za nás nesl těžký kříž
Jako mírného beránka, vedeného na porážku beze slova odporu, bez nářku, klesajícího pod tíhou
Kříže, který na něj klade nebeský Otec, když vystupuje na Kalvárii, tak potkávám svého Syna. Jeho
tvář už nemá lidské podoby, tak je znetvořena krví a políčky. Následkem bičování se jeho tělo stalo
jedinou živou ranou, z níž prýští potůčky Krve. Síly už jej opouštějí a vrávorá; horečka jej stravuje,
život z něj uniká; padá pod tíhou nástroje svého umučení, leží tam na zemi, zdrcený jako červ
a nemá už sil se zvednout. V tomto okamžiku mu nebeský Otec poskytuje útěchu jeho Matky. Od
této chvíle prožíváme spolu tajemství jeho vykupitelského umučení. Syn a Matka. Spolu jdeme
posledním úsekem této strašné cesty. On s nekonečnou tíhou svého utrpení, která ho drtí; já
s bolestným mečem, který proniká mé Neposkvrněné Srdce, zraňuje jej a nechá je krvácet. Žehnám
vám s celou láskou svého probodnutého Srdce.
5...který za nás byl ukřižován
Pohleďte s láskou a nesmírnou vděčností na Toho, kterého probodli. Je to věčné Slovo Otcovo,
které se stalo člověkem. Je to Syn Boží, obětovaný pro vaše vykoupení. Je to Ježíš, můj Syn,
narozený a vyrostlý u mne. Kříž drtí Syna i Matku, spojené teď v této jediné oběti. Zůstaňte se
mnou, milované děti, pod křížem spolu se svým bratrem Janem. Je tolik zapotřebí lásky. Zdá se, že
láska je na Golgotě poražena. Je jen nenávist, zášť, zloba a nelidská zuřivost. Temnoty sestupují
a zahalují svět. Všechna láska je shromážděna v ukřižovaném Kristu, který se modlí, odpouští,
sklání se před vůlí Otce a povolně se mu poddává. Láska z něj sestupuje na Matku, povolanou
k tomu, aby otevřela své Srdce k novému a duchovnímu mateřství a na Jana, který vás všechny
zastupuje a přijímá tento nejvyšší dar z Božského Srdce Syna. Zkrvavený kříž, o němž nyní
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s bolestí rozjímáte, bude příčinou vaší největší radosti, protože se promění ve velký zářící Kříž.
Rozestře se od východu k západu a objeví se na nebi na konci očišťování a velkého soužení a bude
znamením Ježíšova návratu ve slávě. Žehnám vám v tomto vítězném znamení.
Po bolestném růženci:
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.
Slavný růženec
1. - který slavně z mrtvých vstal
Sdílejte radost se svou nebeskou Maminkou, která prožívá blaženou hodinu zmrtvýchvstání Syna
Ježíše. Veškerá má bolest se tiší a každá rána se zaceluje ve chvíli, kdy Ježíš v jasu svého
oslaveného těla se ke mně přibližuje, bere mě do náruče a tiskne mne ke svému probodenému Srdci.
Z něho vychází pramen oslňujícího světla a celou mě zahaluje a ponořuje do moře nesmírné
blaženosti. Jak je krásný můj Syn v jasu svého oslaveného božského těla! Už je vymazána
vzpomínka na jeho potupené a zbité tělo, zbičované a zraněné, probodené trny a hřeby, ukřižované
a zabité. Nyní Jeho Tělo září božskou krásou, uvolňuje zář a moc, vysílá paprsky
nadpřirozeného světla, otvírá se jako něžné pohlazení k zacelení každé rány mé mateřské bolesti.
Syn s Matkou jsou znovu spojeni v jediné radosti. Je to velikonoční radost, která sestupuje na celé
lidstvo, zotavené podle Otcova plánu. Je to velikonoční radost sestupující na všechno stvoření,
obnovené a vykoupené Ježíšovou krutou obětí. Je to velikonoční radost, která vstupuje do vaší doby
a připravuje ji na největší událost všech dob. Žehnám Vám velikonoční radostí.
2. – který na nebe vstoupil
Můj Syn Ježíš spasil tento svět především tím, že chtěl zůstat věrný Otcově vůli, a proto se ode
všech odloučil, aby byl povýšen od země a ukřižován. Mnohé duše přivedete zpět k mému Synu,
když jako On, i vy, budete povýšeni od země. Proto se musíte naučit být povýšeni už ve své duši,
vnitřním odloučením ode všech. Tak budete mít pravou čistotu srdce. A budete skutečně schopni
milovat. Až do krajnosti.
Moji maličcí, 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. Choďte
ve světle vaší nebeské matky, nechte se nést dopředu na vlně její rajské vůně. Choďte ve světle víry.
Často se modlete modlitbu Věřím, jako vyznání vaší katolické víry a též, abyste meditovali úplné
vyznání víry, které složil můj přemilý syn papež Pavel VI., který již přišel sem nahoru. Tak setrváte
v pravé víře, přemilé děti vaší nebeské Matky, která je pro všechny vzorem, jak se má věřit,
zachovávat, milovat a žít jedině Slovo Boží. Kdybyste se dívali mýma očima, viděli byste, jak se
rozšířila duchovní epidemie a způsobila u tolika mých dětí spoušť a činí je oběťmi zla. Proste mne,
Matku víry, o milost, abyste mohli stále zůstávat v pravdě, kterou vám zjevil můj božský Syn
Ježíš. Ve víře vám žehnám.
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3. - který Ducha Svatého seslal
Je nutné nové a všeobecné vylití Ducha Svatého, je třeba, aby přišly nové Letnice. Přijít mohou
pouze v duchovním večeřadle mého Neposkvrněného Srdce. Proto obnovuji pozvání celé církvi do
večeřadla, které vám nebeská Maminka připravila pro poslední dobu. Vstoupíte tam úkonem
zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Chci, aby toto zasvěcení, které požaduji se starostlivou
naléhavostí, vykonali biskupové, kněží, řeholníci i věřící. Všichni ať tak učiní, aby byla zkrácena
doba velké zkoušky, která už nastala. Duch Svatý vás dovede k pochopení veškeré Pravdy. Duch
Svatý vám dá pochopit dobu, kterou právě prožíváte. Přijď, Duchu Svatý! Moje hodina je hodinou
Ducha Svatého. Triumf mého Neposkvrněného Srdce bude současný s velkým zázrakem druhých
Letnic. Sestoupí nový oheň s nebe a očistí veškeré zpohanštělé lidstvo.
Bude to jako soud v malém a každý uvidí sám sebe ve světle samé Pravdy Boží. Hříšníci se vrátí
k milosti a svatosti, zbloudilí na cestu dobra; vzdálení do Otcova domu; nemocní k úplnému
uzdravení; pyšní, nečistí, zlí, spolupracovníci Satanovi budou navždy poraženi a odsouzeni. Tehdy
mé mateřské Srdce dosáhne svého triumfu nad celým lidstvem, které se vrátí k novým zásnubám
lásky a života se svým nebeským Otcem. Žehnám Vám v lásce Ducha Svatého.
4. – který tě, Panno, na nebe vzal
Jsem vaše Matka vzatá do nebe. Pohlížím na vás všechny svýma milosrdnýma očima a uzavírám
vás do svého Neposkvrněného Srdce, které nikdy nepřestane tlouci láskou pro vás. Jsem Žena
oděná sluncem. „Pozvedněte oči k nebi!“, řekla jsem malé Lucii na konci svého posledního
zjevení ve Fatimě. A říkám to i dnes, když prožíváte události, které jsem vám předpověděla ve
Fatimě. Tyto vaše časy jsou zlé, neboť nad tímto světem, nad lidstvem, satan založil své království
a vládne v něm bezpečně jako pán. Síly Zla s pomocí temných sil ateismu a zednářství dosáhly
svého vítězství. Ale 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. Děti, mějte oči obráceny na nebe, do něhož byla vzata
vaše Matka a na zemi žijte, nechávajíce se od ní vést a nést. Tak budete šířit moje světlo a stále
více budete přispívat k triumfu mé mateřské lásky v duších a životě tak mnohých mých dětí
nakažených zlem a nenávistí. Hledejte odpověď na svou žízeň po lásce jen v mém Neposkvrněném
Srdci: zde nezakusíte žádné zklamání. Zde budete přivedeni k hrdinství lásky. Zde budou ovázány
a vyhojeny všechny vaše rány a obdržíte novou sílu a nový elán, abyste se dávali duším. Žehnám Vám.
5. – který tě, Panno, v nebi korunoval
Jsem Matka a Královna všech národů. Hledím na srdce národů, abych tam posbírala semena dobra
a přivedla je k rozkvětu v zahradě mého Neposkvrněného Srdce, abych jich mohla co největší počet
v okamžiku rozhodné zkoušky zachránit, až některé z nich zmizí z povrchu země. Toto je doba
panství mého Protivníka, Rudého draka, satana, dávného hada, jemuž rozdrtím hlavu. Pod
břemenem jeho panství rostou pro vás zkoušky a utrpení, rány a pády, a tak pro všechny vyvstává
větší nebezpečí zatracení. Proto se vám mimořádným způsobem zjevuji, abych vás vyzvala
k důvěře a naději, abyste se ke mně utíkali svým zasvěcením mému Neposkvrněnému Srdci. Moje
přítomnost se zesiluje tím více, čím více se přibližuje mé vítězství definitivní porážkou satana. Pán
mne k vám posílá, abych vám přinesla jeho spásu. Poděkujte mu za tento dar a přijměte jej
s pokorou a vděčností. Přicházím jako poselkyně jeho vítězství. Jsem poslána, abych připravila
cestu pro slavný Ježíšův návrat. Kráčejte v mém světle a staňte se apoštoly své nebeské Matky
a Královny. S radostí vám všem žehnám.
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Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci P. Marie
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat
pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost,
abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému
Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V Ni věřím, Jí se klaním a Ji miluji. Amen.

Závěr:
Po zasvěcení vašich srdcí Mému Nejčistšímu Srdci, jsem se sklonila a vzala srdce každého z vás
a zanesla jsem je ještě hlouběji do své mateřské zahrady a vložila jsem je do planoucí výhně lásky
božského Srdce mého Syna Ježíše. Vaše srdce nám už cele náleží a my z nich chceme učinit
dokonalý nástroj své nejčistší lásky. Milujte stále více. Milujte každý den, každý okamžik svého
života. Buďte zářivými paprsky mé mateřské milosrdné lásky. Denně se v tichu a ve skrytosti
obětujte a konejte své povinnosti v pokoře a v poddajnosti. Tak budete přinášet náhradu za bolesti
mého Neposkvrněného Srdce a tím se stanete pro mne důvodem mé veliké radosti a útěchy, neboť
skrze vás budu moci jednat a budovat svůj velký plán záchrany a vítězství. Amen.
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