Rozjímání k růžencům – 4.-5. června 2021
Přijď Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, své
milované Nevěsty!
Povzbuzení Pána Ježíše: „Kdybyste jen věděli, jak mocné a nádherné mohou být vaše modlitby,
jestliže vycházejí z vašeho srdce! Mohou zničit každé zlé impérium tohoto světa, mohou vykořenit
zlo, přemoci ho, i když síly zla jsou mocné. Vaše modlitby ať stoupají jako kadidlo k Božímu trůnu a
očišťují tento svět. Já sám se ujímám vašich věcí, aby vás nepohltil nepřítel.“ Amen!
K andělům strážným: Pomáhejte nám, andělé strážní, naši Opatrovníci, v dnešní noci, v těchto
modlitbách. Utvářejte naše myšlenky a otvírejte srdce Pánově lásce. Litujeme, že vám působíme jen
obtíže a problémy, ale vy nad námi stále bdíte a obklopujete nás svou péčí a dobrotou. Děkujeme
z celého srdce: Anděle Boží…. Svatý Michaeli archanděli…
Naši drazí patroni, orodujte za nás, aby se zmenšilo utrpení, ne naše, ale utrpení Kristovo, které mu
stále způsobujeme svým nedostatkem rozvahy, lásky, víry. Ať ze všech sil patříme na Krista a
doufáme v něj: Sv. Josefe – oroduj za nás, Sv. Václave, sv. Ludmilo, sv. Víte, sv. Vojtěchu, sv.
Anežko, Sv. Jane Nepomucký, sv. Jane Sarkandře, sv. Prokope, sv. Zdislavo, sv. Cyrile a Metoději,
sv. Norberte, sv. Klimente, sv, Radime, všichni svatí ochráncové naší vlasti – orodujte za nás.
(spojit se s celou církví: vítěznou, bojující a očišťující se. Pod ochranu Tvou – za duše v očistci)
Věřím v Boha, Otce všemohoucího…
Otčenáš…, 3x Zdrávas Maria… Sláva Otci…

RADOSTNÝ růženec
1. V hlubině vaší duše je místo svaté. Monstrance, ve které jsem živý a skutečný. Odtud k vám
mluvím, tam pociťujete Moji přítomnost ve chvílích soustředění. Odtud objímám a živím srdce
každého z vás. Dovolte mi vyjít z Monstrance vaší duše – vstřebat a proměnit vás, abyste se celí stali
Monstrancí, vaše tělo, mysl i vaše srdce. Aby všechno bylo dostupné a abych všechno vyplnil Sebou.
A potom budu vás, mé děti, proměňovat v Hostii obětní, abych vás položil na oltář světa. Ať se váš
život stane obětí svatou a dokonalou, abyste jej spolu se Mnou složili Bohu Otci z lásky za bratry a
sestry, kteří jsou slabí a nedokážou milovat. Buďte Hostií - nekladoucí odpor – odevzdanou v ruce
Kněze. Já jsem Knězem a Já sloužím Mši Svatou vašich životů. Přilněte ke Mně zcela, nic neříkejte,
jen se nechte pohlcovat Mou láskou. Vnímejte, jak pulsuje - v každém z vás – zaposlouchávejte se a
vnímejte. To je kontemplace – to je modlitba. To je rozmluva se Mnou. To je pronikání Mé lásky,
proměnění, abychom se stali Jedno. Je to možné a zcela prosté, jako slovo fiat.
2. Modlete se za mnohé. Vaše modlitby mají moc, když jsou horoucí. Proste Nejsvětější Matku, aby
vás střežila a anděly, aby byla slyšitelná jejich vnuknutí v srdcích i myslích lidí a aby se přetvářela
v činy. Modlete se stejně za ty, co žijí ve světle, jako i za ty, kteří bloudí v temnotě. Modlitba je jako
kyslík, na kterém závisí život. Je zapotřebí mnoho obtíží a úsilí, abyste prošli životem a nezašpinili
duši zlostí, nenávistí, chtivostí… a dalšími špinavostmi tohoto světa. Nikdo to není schopen učinit
vlastními silami. Jedinou pomocí jsem Já… pomocí, útočištěm, útěchou. Ukryjte se v Mém náručí.
Tam na vás nedosáhne zlo ani špína. Odtud vztahujte své paže, abyste zachraňovali Mé nešťastné a
velmi ubohé děti a rozdávali jim pokoj a lásku.
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3. Moje láska je bez hranic a nikdy neskončí. Všechno, celý svět a každý z vás dýchá Moji láskou a
díky ní existuje. Moje láska je životem. Váš život, to je Moje láska ve vás. Kontemplujte Moji lásku
a adorujte ve vlastní duši i v duších bratří. V každém z vás je uložena Nejsvětější svátost lásky...
Svaté přijímání je velebením, jaké skládám Otci ve vašich srdcích, ve vaší duši. Musíte se toho
velebení účastnit vědomě, musíte spojit svoji oběť s Mojí. Z celé své moci a ze všech svých sil. Tak
přijaté Přijímání je společenstvím se Mnou v Oběti a velebením Boha Otce – proměňuje duši a dává
Moji moc.
4. Mé vyvolené duše, buďte sjednoceni se Mnou a žijte pro Mě tak, jako žila pro Mě a obsluhovala
Mě Moje Matka v Nazaretě. Učiňte svoje srdce Mým domem v Nazaretě, abych v něm mohl pobývat
obklopený láskou a chráněný před nepřátelstvím světa. Buďte mi úkrytem. Rozmlouvejte se Mnou a
pohlížejte na Mne v každé chvíli života, ať děláte cokoliv. Všechno Mi odevzdávejte, všechno
konejte pro Mne, aby váš každodenní život byl k Mé chvále. Nemyslete na sebe, jenom na Mne.
Tehdy budu Já myslet na každého z vás a postarám se o všechno. Také o skvělost našich setkání
v modlitbě a v každodenních událostech. Nermuťte se, že neděláte nic mimořádného, oběť
každodenní věrnosti v maličkostech a jednotvárnost života je možná i větší, protože vyžaduje stálou
bdělost a sebezápor. Je těžká, protože ji není vidět. Buďte tedy tišší a milující v Nazaretě Mého
Srdce, také i tehdy, když na vás přijdou těžké časy.
5. Neopomíjejte Mojí Matku, která je Matkou všech lidí a něžně pečuje o každého z vás. Projevujte
Jí svou lásku a oddanost, proste o pomoc, abyste se Jí stávali podobnými. To vás obohatí a usnadní
vám setrvávání ve Mně. A vězte, že pravdomluvnost nespočívá v říkání všeho, ale v říkání pravdy
tolik a tam, kde je to třeba. Musíte se tedy družit s obezřetností. Není třeba uspokojovat všetečnost.
Podívejte se na Mou Matku: mnoho věděla a mnoho prožívala, ale rozvažovala o tom, a uchovávala
to ve svém Srdci. Napodobujte Jí v tom. Slova a hovory se mají užívat jen s mírou a uvážlivě.
Zdrženlivost a umírněnost jsou velké přednosti.
Modlitba k Otci
Otče, Abba, Tatínku,! Odevzdáváme Ti svou vůli a zasvěcujeme se Tvému otcovskému
starostlivému Srdci. Obětujeme Ti svůj život, přenecháváme se zcela Tobě. Spravedlivý Otče, je-li
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. Mějte touhu po utrpení a pokořování, které vám lidé způsobují, a tak vás plné zkroušeností a
bezmocností vůči sobě samým vrhají do Mé náruče. Nemohu utišovat a obdarovávat člověka, který
je sám se sebou spokojený, který podle vlastního přesvědčení už všechno má. Těším a obdarovávám
ty, kteří lační a žízní, kteří žijí v nedostatku, kteří vidí svoji ubohost a bezmoc... Toužím po lidské
lásce a dostávám tak málo. Vynahrazujte Mi to za druhé, kteří zapomněli, kteří nechtějí. Buďte
spontánní a citliví, tak, jak po tom toužím.
2. Já dávám svatost Mým dětem, které pro Mne zapomněly na sebe a pro sebe po ničem
netouží. Které, jako Já pro vás, dokážou s láskou a s pokojem snášet pronásledování a pokořování pro
Moji slávu. Největší lásku jim projevuji tehdy, když začínají vnímat pravdu o sobě a když jim tečou slzy
zkroušenosti. Nikdo a nikdy neprolil dost slzí nad vlastní hříšností, nad vlastní malostí a ubohostí. Ty
slzy, jsou nekrásnějším vyznáním lásky a nejkrásnějším svědectvím toho, že Mi patří. Tehdy, je Mé
srdce hluboce vzrušené a proudí potoky milostí a světlo lásky. Neplačte nikdy nad svým trápením –
plačte nad svou ubohostí, nevděčností a nehodností, neboť jsou větší, než utrpení, které prožíváte.
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3. Škoda času, který věnujete na zbytečnou péči o vzhled těla, jestliže se dá ještě tak mnoho
udělat pro zkrášlení duše. Učte se odumírat své tělesnosti, tělo je jen prostředkem, který jste dostali,
abyste mohli přejít lidskou cestu očištění a rozhodnutí se pro Lásku. Ve chvílích většího sjednocení
se Mnou, v obětování i v lásce, budete cítit Mou bolest. Přijímejte to klidně a s velikou láskou.
Odevzdávejte Mi svou vůli a setrvávejte ve Mně v odevzdanosti a v důvěře. V Mém Srdci není
žádná vzdálenost – všichni jste společně spojeni Mou láskou.
4. Každý z lidí, třebaže je slabý, Mi může obětovat svou touhu být se Mnou a spolupracovat ve
službě. Veronika mohla tak málo, a učinila tak moc. Pouze Mi otřela tvář, protože chtěla ukázat
lidem Moji tvář čistou, bez špíny, kterou Mě v sobě zakrývají. Bez špíny lidských hříchů
přikrývající Moji Tvář v nich. Ona jediná uprostřed mnoha prokázala největší lásku a odvahu. Proto
Moje Tvář zůstala v ní: v jejich rukou i v jejím srdci. Dal jsem jí Sebe, aby byla Mým svědkem.
5. Zkoumejte se, jak vypadá ve vás Moje Tvář? Přišel jsem do vašich duší a jsem v nich. Jaká je
ve vás Moje Tvář? Je čistá? Nebo jsou na ni stopy úderů, modřiny, rány, špína, plivance? Ptejte se a
odpovězte ve svém srdci, kolik je v něm odvahy a lásky, abyste v sobě ukázali Moji Tvář druhým.
Kdo Mne miluje víc a stále víc, ten zanechá všechno, co tu lásku brzdí a omezuje. Láska potřebuje
činy, volání srdce, touhy – stále něco většího. Až k zapomenutí na sebe, k šílenství oběti samotné.
Stále do posledního dechu, do poslední vteřiny života. Amen.
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.
Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, rozlej teď svého Ducha po zemi. Zabydli Svatého
Ducha v srdcích všech národů, aby byly chráněny před zkažením, pohromami a
válkou. Nechť Paní všech národů, která jednoho dne byla Marií, je naší
zachránkyní. Amen.
SLAVNÝ růženec
1. Pohleďte na prázdný hrob. To je místo zmrtvýchvstání, počátku nového života, ne smrti.
Všechno, co bylo mrtvé, umučené, zneuctěné zlem světa, bylo proměněno a dostalo novou,
dokonalejší formu života. Místo zůstalo prázdné, neboť život, který se v něm zrodil, vyšel zevnitř
mezi lidi, aby je uzdravoval a povolával k životu ve Mně. I vaše příbytky jsou takovým místem. Jste
tam se svou touhou potkat mne jako Magdaléna tehdy zrána. Přicházím ke každému z vás, jako
jsem přišel k ní, abych vás potěšil a řekl vám, co máte dělat. Nebojte se mých slov. Hrob je místem
smrti starého člověka a zmrtvýchvstáním nového ve Mně. Každý negativní cit Mě vyhání z lidského
srdce. A každá radost a odevzdání se Mé lásce zve. Přicházím se svými dary, když jsem pozvaný.
2. Je veliký boj o každou lidskou duši a je duchovní nouze, jaká už dva tisíce let nebyla, a je tolik
nesvárů, zmatků, nepřátelství… To, co vidíte očima, je zdánlivá pravda, jako všechno, co je
materiální a vnímané tělesnými smysly. Je veliký zápas a poslední etapu teprve lidské oči uvidí. Pád
satana a jeho služebníků bude veliký. A zhyne a odejde to, co není z Boha. A zhyne v bolesti svět
temnoty. A bolest rození otevře Mé světlo, a naplní svět láskou a pokojem. Modlete se bez ustání.
Jedině modlitba je záchranou. Jedině volání ke Mně a přilnutí ke Mně zabezpečí život.
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3. Křesťané i církev musejí být ukřižováni, aby se doplnila moje oběť a aby nadešlo
zmrtvýchvstání lidstva v Duchu Svatém. Budu opět umírat ve svém lidu, aby Duch Svatý obrodil
lidstvo. Je čas oběti církve – čas oběti křesťanů. Čas oběti mého Těla na Kříži, Těla, kterým je
církev. Proto je zapotřebí svědectví víry, modlitby a umrtvení s úmyslem zachránit lidstvo i svět
před zatracením v satanovi. Církev musí odumřít, aby se narodila znovu skrze zmrtvýchvstání v
plnosti Boží moci a zazářila leskem Ducha Svatého.
4. Mým domovem je svatostánek vašich duší. Budujte jej ve své každodennosti a neustále
svěřujte mé péči. Velké věci se opírají o malé, proto zůstávejte v mé lásce. Odevzdávejte Mi
všechno neustále. Dělte se o všechno se Mnou, protože Já jsem s každým z vás a chci žít vašim
životem, abyste vy mohli žít Mnou. A svěřte se do péče Mé Matky. Ona vás uloží do Mého náručí a
zahrne láskou. Mám rád jednoduchost a bezprostřednost. Nemá vás ode Mne nic vzdalovat, ani
Moje velikost a moc. Miluji každého z vás, a láska překonává všechny bariéry a očišťuje od veškeré
špíny hříchů. Radujte se, mé děti, máte skutečně hodně důvodů k radosti.
5. Maria je tou, skrze kterou prochází obroda mé církve, aby se zaleskla plnou září Boží svatosti.
Přítomný čas vyžaduje od dětí heroickou pravdu, víru, naději a lásku. Je třeba poznávat znamení
času ve světle modlitby i Božího slova a naplňovat výzvy mé Matky, modlit se a konat pokání na
úmysl zachránit mé ztracené děti. Oběť a zadostiučinění za druhé, kteří vlastními silami jít
nemohou – to je vaše hora Karmel. Tam vás nesu. Vnímejte Mé láskyplné objetí, jakým vás vinu ke
Svému Srdci. Schovejte se v Něm a vyplačte svoji lásku, touhu, i bolest…
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.
Pomocí Tebe, Maria, archo Nového zákona, nám Bůh dopřává vítězství. Když jsi byla
povýšena na Královnu nebes, moc pekla nad lidstvem byla oslabena a zlomena. Ó jak se Tě
pekelní duchové bojí, tvého vznešeného jména. V noci do domů pronikají, do lidských duší.
Ale jakmile se objeví slunce, tj. Tvá milost a slitovnost, Maria, dávají se na útěk. Věříme ve
Tvoji ochranu a všemocnou pomoc. Všechny milosti z nebe protékají skrze Tvé
Neposkvrněné Srdce. Tak jako Izraelity vedl do Zaslíbené země ve dne sloup oblakový a
v noci sloup ohnivý, tak my jsme vedeni a chráněni Tvou neustálou činností v náš prospěch.
Tvá mocná přímluva nás kryje jako oblak před žárem božské spravedlnosti a jako plamen
nás chráníš před zlými duchy.
Modlitba k svatému archandělu Michaelovi II. (Lev XIII.)
Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji proti knížatům a
mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef 6,12). Přijď na
pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze Satanova
otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je
přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama rozdrtí Satana, aby už nemohl
držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo
sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým jest ďábel a satan, a spoutaného jej
svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy. Amen! (srov. Zj 20).
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“Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým. Budiž nám
ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme. A ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana
a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné. Amen.”
Děkování a přímluvy
Všemohoucí věčný Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti, že jsi stvořil člověka jako muže a ženu; že jsi ho stvořil, aby
byl obrazem Božím a že jsi mu svěřil úkol: Ploďte se a množte se a naplňte
zemi; - děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti, že jsi stvořil institut manželství jako posvátný svazek muže a
ženy, kteří nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech
rozměrech své bytosti jsou jedním tělem a jednou duší a jejich vzájemný
vztah je odrazem Boží lásky k člověku;- děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti za Tvůj záměr, aby mezi mužem a ženou panovalo od počátku
přátelství, aby si byli vzájemně oporou, doplňovali se ve své různosti a spolu
vytvářeli zamýšlenou jednotu; děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti, že jsi stvořil rodinu jako jedinečný předpoklad, nezbytný pro
harmonický rozvoj člověka; děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti, za rodinu, neboť ona je první a základní školou sociálního
chování jako společenství lásky a v sebeodevzdávání nalézá zákon, který ji
vede a umožňuje růst; děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti, že Spasitel byl světu dán skrze ženu – Bohorodičku P. Marii;
děkujeme Ti, Bože, že Ty můžeš napravit i to, co se zdá být nevratně
poškozeno a ve své prozíravosti tvoříš všechno nové; děkujeme Ti, Otče,
děkujeme Ti Bože, že nás všechny miluješ nezměrnou Láskou. Že jsi nás
vysvobodil z okovů hříchu, že nás naplňuješ svým požehnáním. děkujeme
Ti, Otče,
Děkujeme Ti, že jsi a že jsi Láska. Amen!
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