Noční eucharistické procesí – 6. srpen 2021 – Svatý Hostýn
Děkujeme Ti, nebeský Otče, že můžeme být nyní s Tebou. Že se můžeme při tomto
eucharistickém průvodu sjednotit s Tvým Synem, který se Ti neustále obětuje. Uvědomujeme si, že
přítomnost na této putující adoraci Nejsvětější svátosti je pro nás výjimečnou výsadou a zdrojem
nadpřirozených milostí. Kéž naše srdce neustále prodlévá na Tvém Srdci a čerpá z Pramene lásky.
Maria – naše nebeská Maminko, pomoz nám být stále v postoji pokory, vděčnosti a poníženosti,
kéž dáváme Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatému vše, co jim náleží – čest, velebení,
díkůčinění a zadostučinění. Kéž láska našich malých srdcí vytvoří kolem Srdce našeho Pána girlandu
květů hovořící svou vůní o naší lásce a věrnosti.
Dnešní noci nebudeš, Pane Ježíši, sám. Přitáhl sis nás, Jsme Tvoji, vystavujeme se Tvému
milosrdnému pohledu a jsme vděčni, že i my na Tebe v Hostii můžeme hledět. Tento pohled
tělesných očí nese i pohlédnutí duše. Vnímáme, že patření na Tebe v Nejsvětější svátosti je nejlepší
terapií vůči naší invazi představ a rozptýlenosti. Je to ten nejsprávnější způsob, jak odvracet
pozornost od sebe samých, osvobozovat se od svého egoismu. Děkujeme Ti, že patřením na Tebe
v Eucharistii, očišťuješ náš pohled ze špinavostí světa. Ty, který jsi Nejkrásnější z lidských synů,
vracíš našemu pohledu krásu.
Putujeme s Tebou, Ježíši, aby i skrze naši společnou modlitbu mohla láska Tvého Srdce a Srdce
Neposkvrněného, proudit do všech nemocných srdcí, pohlcených nenávistí, pýchou, sobectvím a
zmatky tohoto světa.
Kéž přijmeš naše kající volání, kterým toužíme vynahradit a vyrovnat dluh svůj i druhých, kteří
neodpovídají na Tvou lásku. Kéž přijmeš naše zadostučinění. S fatimskými dětmi říkáme: z lásky
k Tobě Ježíši a za obrácení hříšníků, kteří bloudí nocí, aby se opravdově smířili se svým Otcem
v nebesích.
Vzbuzujeme nyní dobrý úmysl a necháváme se prostoupit Boží láskou: Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě
se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují. (3x)
Přijď, Duchu Sv. …
P. Maria, Neposkvrněné Početí, skryj nás pod svůj plášť.
P. Ježíši, prosíme, spoj naše modlitby s modlitbami duší v očistci, s jejich vzdechy a touhami, my jim
vyprošujeme úlevu a co nejbližší příchod do nebe. Spoj nás s modlitbami našich patronů a všech
svatých v nebi, spoj nás s celým rájem. Ó Ježíši, spoj nás s modlitbami všech našich bratří a sester po
celém světě, zvláště okolních států, my prosíme o rozžehnutí svatého požáru nad Evropou, spoj nás
s modlitbami a utrpením těch, kteří se teď připojují k této modlitbě ve svých domovech i v bazilice,
spoj nás s modlitbami nemocných, umírajících, s modlitbami pronásledovaných a vězněných
křesťanů a prosíme, aby si nás spojil s modlitbami těch nejmenších – s dušemi potracených dětí
v nebi. Děkujeme za anděle strážné, kteří bdí nad námi a střeží naše kroky…Anděle Boží…
Archanděli Michaeli, braň nás proti útokům satana, sv. arch. Gabrieli, posiluj nás a podpírej na této
i další životní cestě, sv. arch. Rafaeli, vlej balzám na bolestivé rány a sejmi z nás tíhu únavy a
malomyslnosti, abychom mohli pokračovat v boji se štítem víry, brněním svatosti a lásky.
Pokud někdo cítí nějaký útisk, pomodleme se krátkou modlitbu Osvobození:
Ve jménu Ježíše Krista, mocí jeho svaté Krve a na přímluvu Panny Marie, se odříkám jakékoli
vazby s jakýmkoli zlým duchem, který je ve mně nebo na mě útočí a přijímám Tebe, Ježíši
Kriste, jako svého jediného Spasitele a Vykupitele. Amen

Věřím v Boha, začátek růžence: v kterého věříme, v kterého doufáme, kterého nade všechno milujeme.
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Růženec světla
1. …který byl pokřtěn v Jordánu
Přišel jsem jako Člověk, abych učil milosrdenství. Ukázal jsem to celým svým životem a svým
učením. To je vzor pro každého a Můj příkaz. Když dávám milost obrácení: milost víry a lásky,
není to proto, abyste ji využívali jen pro sebe, aby vám bylo lépe na tomto i na onom světě, ale
dávám tuto milost, abyste se stali záchranou pro druhé - pro ty, kteří takovou milost neobdrželi.
Abyste svými modlitbami, oběťmi a skutky milosrdenství vyprošovali záchranu pro ně. Nemyslete
na sebe, myslete na ty, které můžete zachránit a pro ně vás posvěcuji jako svůj nástroj působení ve
světě. Využívejte tedy horlivě každou situaci, čas, každou obtíž i utrpení pro záchranu duší, pro
nesení Mé spásy světu, který lační po záchraně. Radujte se a děkujte, když tuto možnost dávám a
proste, abych ji dával v hojnosti, dokud čas milosti trvá.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nás posvěcuje a vyzbrojuje pro duchovní zápas o
duše. Prosíme Tě, Ježíši, dávej milost obrácení v hojnosti, Otevíráme Ti své nitro.
Po každém desátku vkládat invokace: milostné Pražské Jezulátko – žehnej nás, sv. Josefe –
oroduj za nás, sv. Michaeli archanděli – ochraňuj nás, sv. Václave a Ludmilo – orodujte za nás.
Svatá rodino – vkládáme kněze a rodiny do vaší náruče. Amen.
2. …který zjevil v Káni svoji Božskou moc
Je třeba, abyste se cvičili v odevzdávání Mně všeho, co se objeví ve vaší mysli i srdci – a to
okamžitě. Aby se ve vás zformoval reflex, který nepustí zlo do vašeho nitra, ať bude jakkoliv silný
jeho nápor a neústupnost. Cvičím vaši vůli a dovednost dělat to, co jste poznali jako dobré, aby ve
vás nebyl rozpor mezi povědomím a činy srdce a mysli. Dlouhá a plná obtíží je cesta mezi tím, co
znáte, a tím, co děláte. Je třeba, aby se ve vás vytvořil způsob reagování láskou na všechno, co vás
potká, jak ve vnitřním životě, tak i mezi lidmi. Teprve tehdy se stanete skutečnými apoštoly čisté
Lásky a tehdy vaše služba a vaše oběť dosáhne plné hodnoty.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nás učí všechno Ti hned odevzdávat, každé hnutí
mysli i srdce, aby naše reakce byly předáváním Tvé lásky světu kolem nás.
3. …který hlásal Boží království a k pokání vyzýval
Já chci jít k lidem, jako jsem šel do izraelské země: v chudobě, s pokorou a v obětování všeho za
jejich spásu. Tak chci konat v těch, kteří přijali Mou výzvu a celou svou důvěru svěřují Otci.
Pokora, to je všímání si stavu vlastní ubohosti i ubohosti každého člověka, a neustálé děkování za
každý dar pozvedající duši do hodnosti Mého dítěte, Mého svědka a apoštola vůči vašim bratřím
v hříchu i v povolání svatosti. Proto vám dávám různé dary, abyste si byli navzájem prospěšní ve
vzdorování hříchu, který tkví v každém z vás, abyste si pomáhali ve směřování do nebe. Čím větší
jsou Mé dary, tím víc zavazují k pokoře, lítosti a díkůčinění.
Má cesta je cestou plnosti sebeobětování v každé situaci. To vlastně znamená „zapřít sám sebe“.
Svoje já, své ambice, svou vážnost, své potřeby. Chceš přijmout tu obrovskou bolest, které se nelze
vyhnout při setkání Mne se světem ve tvém srdci a ve tvém těle?
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nám pomáhá zapřít sám sebe a přijímat bolesti jako
dar od Tebe.
4. …který zjevil na Hoře Proměnění svoji Božskou slávu
Horoucí láska vyžaduje péči a vytrvalé úsilí. Nelitujte ho pro Mě, ani pro ty, které ve Mně potkáte.
Každý člověk, kterého potkáte, je darem ode Mě proto, abyste ho zahrnuli Mou láskou, jaká
v každém z vás plane. Potřebný je dar vašeho osobního úsilí a vašeho sebezapření, jako byly
potřebné chléb a ryby apoštolů, abych je rozmnožil pro nakrmení zástupů. Tak budu množit to, co
děláte ze sebe, a udiví vás množství znásobení síly Mé lásky v každém z vás. Nelitujte svého úsilí,
jak být všude tam, kde jsem Já, a konat to, co Já dělám.
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Ať vaše srdce bdí a žhne, ať se namáhá v každodennosti. Jak málo znamená to, co je na povrchu
vašich životů, a jak mnoho to, co se děje v hlubinách vašich duší.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které je Láskou všudypřítomnou, všezahrnující, nasycující
všechny, kteří ji touží přijmout a kteří dovolují, aby jim byla dána. Proměňuj nás, Ježíši…
5. …který ustanovil Eucharistii
Přišel čas utrpení. Síla zla je veliká a jenom láskou se dá překonat. Já jsem se všemi svými dětmi.
Toužím po vaší lásce a potřebuji ji. Vaše láska buduje Moje království. Snažte se o lásku ke Mně a
k sobě navzájem. Miluji vás. Každého. A každému chci pomoci. Dávám čas každému z vás
k modlitbě, ke čtení Písma, k tichému setrvání u Mne. Velebte Mne svým bytím. Žijte s vědomím
Mé blízkosti. Modlete se za hříšníky, za ty, kteří na Mne zapomněli a hrozí jim zkáza a záhuba.
Modlete se, protože jim můžete pomoci, neboť modlitba je silou dobra, jaké vytváříte a obklopujete
osobu, za kterou se modlíte. Díky tomu odsouváte zlo, které je u ní a které ji láká ke hříchu. Lidská
mysl je mocná. Vytvářejte a vysílejte dobré myšlenky plné přejícnosti a lásky. Sjednocujte se se
Mnou v tom záměru a odvolávejte se na Mou moc lásky. Takovou modlitbou můžete změnit lidi,
budete-li mít důvěru a vytrvalost. Nebojte se prosit o svatost.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, kterým nás proměňuješ, abychom byli jako Ty, neboť Jsi
tichý, srdce pokorného, který nedolomí nalomenou třtinu a doutnající plamen promění v žár lásky.
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti
drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina,
Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Amen.
Chválíme Tě, Nejsvětější Trojice, Tebe, Otče, který jsi nás vyvolil před stvořením světa, myslel jsi
na nás a stvořil jsi nás; chválíme Tebe Boží Synu, který jsi nás vykoupil skrze svou Krev a chválíme
Tebe, Duchu Svatý, který jsi zárukou našeho vykoupení a budoucí slávy. Amen.

Bolestný růženec
1. …který se za nás Krví potil
Moji milovaní, pojďte a hledejte Mě na místě, které v posvátném tichu svědčí o zradě svého Boha.
Co vám ještě Getsemany mohou odhalit, ne-li strach, úzkost, opuštěnost? Getsemany! Vzaly jste
lidem všechnu odvahu. Váš vzduch naplněný mlčením uchovává Mé smrtelné úzkosti po celou
věčnost. Vím, že mnoho duší si myslí, že jsem jenom mýtus. Věří, že jsem existoval jen
v minulosti. Jen málo chápe, že jsem žil na zemi jako člověk a také dnes žiji mezi vámi. Jsem
všechno, co bylo, co je a co bude. Znám váš strach, vím o vašich úzkostech, znám vaše slabosti; což
jsem v Getsemanech nebyl svědkem všech těchto křehkostí? Když jsem se modlil v Getsemanech,
tisíc ďáblů bylo otřeseno, zděšení démoni se dali na útěk; nadešla hodina, Láska oslavovala Lásku.
Jidáš Mě zradil, ale kolik Jidášů Mě stále zrazuje! Věděl jsem hned, že jeho polibek se velice
rozmnoží v následujících generacích. Týž polibek dostávám stále a tak se opakují Mé strasti a rve
Mé srdce. Dovolte Mi být vámi utěšován, nechte Mne odpočinout si ve vašich srdcích.
Pane Ježíši, náš Králi, přijímáme Tvé požehnání!
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2. …který byl za nás bičován
Když Mě zbičovali, plivali na Mne. Dostal jsem mnoho prudkých úderů do hlavy, takže jsem byl
úplně ohlušen. Kopali Mě do žaludku, což mi vyrazilo dech, takže jsem v bolestech padl na zem.
Udělali si ze Mne hračku pro své obveselení tím, že Mě po řadě jeden za druhým kopali. Už jsem
nebyl k poznání. Mé tělo bylo zničeno, Mé srdce také. Mé celé tělo bylo rozedráno.
Jeden z nich se Mě chopil a vlekl Mne, protože už jsem nebyl schopen stát na nohou. Pak mi oblékli
nějaké roucho a vláčeli mne kupředu. Dávali Mi další rány, i do obličeje. Zlomili Mi přitom nosní
kost a trýznili Mne. Slyšel jsem jejich kletby… jaká strašná nenávist a kolik urážek vycházelo
z jejich úst a plnilo pohár až po okraj! Slyšel jsem, jak říkají: „Kde jsou teď shromážděni tvoji
přátelé, když jejich král je u nás? Jsou všichni židé tak nevěrní jako tito? Hle, podívejte se na svého
Krále!
Pane Ježíši, náš Králi, přijímáme Tvé požehnání!
3. …který byl za nás trním korunován
Pak Mě korunovali korunou spletenou z trní a posmívali se mi: „Kde jsou židé, aby Tě pozdravili?
Jsi přece král. Nebo nejsi? Můžeš napodobit nějakého krále? Směj se! Jsi král, ne? Tak jednej jako
král a nebreč! Pak spoutali Mé nohy a poručili Mi, abych šel na to místo, kde byl Můj kříž. Vůbec
jsem tam nemohl dojít, protože spoutali Mé nohy. Proto Mě hodili na zem a za vlasy Mě vlekli až
k Mému kříži. Bolest byla nesnesitelná. Odtrhávaly se kousky Mého těla, rozbitého bičováním.
Uvolnili Mi pouta na nohou a kopali Mne, abych vstal a vzal na rameno své břímě. Nevěděl jsem,
kde je kříž, protože trny, vražené do hlavy, Mi plnily oči Krví, která Mi stékala po obličeji. Pak na
Mne naložili kříž a postrčili Mě směrem k bráně.
Pane Ježíši, náš Králi, přijímáme Tvé požehnání!
4. …který za nás nesl těžký kříž
Jak hrozně těžký byl kříž, který jsem musel nést! Poháněn zezadu bičem, tápal jsem v temnotě
kupředu k bráně. Snažil jsem se dívat na cestu přes Krev, která mě pálila v očích. Tu jsem ucítil, že
někdo osušil Můj obličej. Byly to ženy, které se strachem vystoupily z řady, aby očistily Mou
zneuctěnou Tvář. Slyšel jsem je plakat a naříkat. Vnímal jsem to a řekl jim: „Buďte požehnány, Má
Krev smyje všechny hříchy lidstva. Hleďte, mé dcery, nadešla doba vaší spásy“. S námahou jsem se
napřímil. Dav byl jako puštěný z řetězu. Neviděl jsem kolem žádného přítele, nebyl tu nikdo, kdo
by Mě potěšil. Zdálo se, že Můj smrtelný zápas pokračuje a Já jsem padl na zem.
Ze strachu, abych nezemřel před ukřižováním, poručili vojáci jednomu muži, jmenoval se Šimon,
aby nesl Můj kříž. Ale to nebyl projev dobroty nebo soucitu, chtěli Mě uchovat na živu, aby Mě
mohli ukřižovat. Když jsme přišli na kopec, srazili Mě k zemi. Rvali Mi šaty z těla a nechali Mě
nahého pro pobavení všech přítomných. Mé rány se znovu otevřely a Krev tekla na zem. Vojáci Mi
podali víno smíchané se žlučí. Odmítl jsem to, měl jsem už hluboko v nitru hořkost, kterou Mne
napojili Mí nepřátele….
Pane Ježíši, náš Králi, přijímáme Tvé požehnání!
5. …který za nás byl ukřižován
Nejdříve Mi probodli zápěstí, a když Mě hřeby přibili na kříž, rvali Mé zničené Tělo a násilím Mi
provrtali nohy. Jak strašlivá bolest se rozlévala celým Mým tělem. Jaký smrtelný zápas! Jaká trýzeň
pro Mou duši! Opuštěn svými milovanými, zapřen Petrem, na němž jsem chtěl založit svou Církev,
zapřen od dalších přátel, ponechán sám sobě, vydán nepřátelům. Plakal jsem. Má duše byla plná
bolesti… Vojáci vztyčili kříž a postavili ho do připravené díry. Pozoroval Jsem hemžení před
křížem, na němž jsem visel. I když to bylo namáhavé dívat se opuchlýma očima, díval jsem se na
lidi. Neviděl jsem žádného přítele mezi těmi, kdo se Mi posmívali. Nebyl tu nikdo, aby Mě potěšil:
„Můj Bože, Můj Bože! Proč jsi Mne opustil?“ Opuštěn všemi těmi, kdo Mě milovali…
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Můj pohled spočinul na Mé Matce. Pohlédl jsem na ni a Naše Srdce hovořila: „Daruji ti Své
milované děti, aby byly i tvými dětmi, máš být jejich matkou.“
Všechno se splnilo, spása byla blízko. Viděl jsem nebe otevřené a všichni andělé tam stáli a mlčeli.
„Otče, do Tvých rukou vkládám Svého Ducha. Jsem teď s Tebou.“
A pak z hloubi Mé duše zazněl výkřik plný bolesti, starostí, hořkosti, který prorazil výšiny nebes a
otřásl základy země. Rozerval srdce těch, kdo Mě milovali, tak jako se roztrhla opona v Chrámě.
Andělé se s chvěním kořili a mlčky Mě vzývali. Má Matka, když slyšela Můj výkřik, padla na
kolena a tvář se jí zalila slzami. Nosila v sobě tento poslední výkřik až do dne svého návratu domů.
Tolik trpěla… Já, Ježíš Kristus, jsem vám dal, mé děti, poznat Můj smrtelný zápas. Neste svůj kříž,
neste jej pro Mne. Můj Kříž snažně prosí o pokoj a lásku. Budu vám ukazovat cestu, protože vás
miluji. Amen.
Pane Ježíši, náš Králi, přijímáme Tvé požehnání!
Modlitba služebnice Boží Kateřiny Mechtildy de Bar (benediktinky):
Ó můj Ježíši hodný velebení! Na uctění daru a oběti, ve kterou skládáš Otci sám sebe,
i v jednotě s ní, obětuji se Tobě, abych byl vždy hostií Tvé nejdražší vůle
a obětí věnovanou Tvé výlučné chvále! Amen.

Slavný růženec
1. - který slavně z mrtvých vstal
Každému je potřebná modlitba, která je dechem duše: neustálým naplňováním duše Mnou, tak jako
když dýcháte a naplňujete plíce vzduchem, abyste mohli žít. Svět je plný Mé bolesti, když dýcháte
Mnou, dýcháte Moji láskou a Mojí bolestí. Strašný je svět, který pošlapává Moji trpící lásku. Takový
je svět – plný hříchu, a taková je Moje láska – plná milosrdenství. Svět Mě znovu křižuje v srdcích
Mých dětí. Když moje agonie ve světě dosáhne konce, přijdou dny temnoty, aby pohltily ty, kteří
Mne ukřižovali. A země ze sebe shodí ohavnost hříchu. Spálí ohněm a smyje vodou. A nastane úsvit
Mého zmrtvýchvstání a jasný den zmrtvýchvstání lásky. Svět bude naplněný Láskou – čistou a
svatou. V ní budou žít Moje děti čisté lásky, díky těm, kteří zemřou pro jejich záchranu. A budou žít
v Lásce díky těm, kteří v bolesti odevzdají život pro Lásku. Každé zrno vašeho umírání rodí plody
života – je něčím zmrtvýchvstáním... Mým zmrtvýchvstáním v lidské duši.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, v němž nás naplňuješ Sebou, prostupuj Ježíši vším, co nás
tíží a bere naději. Ty jsi naše zmrtvýchvstání, Ty jsi naše Naděje.
2. – který na nebe vstoupil
Nebe, to jsem Já. Až budete v nebi, budete ve Mně už bez omezení, jaké nyní tvoří tělo. Budete se
Mne dotýkat celým svým bytím a všechno ve vás bude nebem: radostí a vnímáním stále rostoucí
plnosti. A obdivem stále dokonalejším. Klidem a naplněním. Pořád bude dokonalá radost, dokonalá
krása, dynamická a stále bohatší. Nasycení štěstím. Budete přijímat Lásku a budete milovat. Nebe, to
jsem Já. Mimo Mne je peklo: bolest oddělení a věčný hlad. Věčně nenasycený hlad a nepokoj, strach
a útisk. Pohleďte, celý jsem tu pro vás. Nikdo a nic nezmenší tuto Moji lásku. Má všemohoucnost
spočívá také v tom, že pro každé moje dítě jsem celý. Každý má celou Moji lásku, celou Moji
nádheru. Jsem nerozdělitelný – ačkoliv jsem pro všechny. Toužím vás naučit takto milovat a takto
přijímat Lásku: každému dávat plnost Lásky a přijímat dar Lásky bez obav, že vám ho někdo vezme
či umenší.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, ve kterém nám dáváš pokoj, radost a povzbuzení ke
štědrosti. S tebou se chceme rozdávat a věříme, že nám nikdy nebude chybět Tvoje láska.
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3. - který Ducha Svatého seslal
Každá obdržená milost a dar Ducha Svatého vás musí povzbuzovat k vděčnosti a k ještě větší
lítosti, protože nejste nikdy hodni, abyste je obdrželi a abyste byli mým nástrojem vůči druhým
lidem. Nebuďte pyšní na to, co děláte z Mé vůle a díky mé milosti, ale v ponížení vnímejte svoji
nicotnost a Mé milosrdenství, protože ono je příčinou vaší existence i všeho, čím jste. Toto je
dokonalá pokora: ve všem spatřovat Můj dar i Mé milosrdenství, které si chtělo každým z vás
posloužit pro Moji chválu a pro svědectví Mého působení ve světě. Vůči lidem vyznávejte, že to ne
vy, ale Má milost všechno činí. Nic, co je dobré, nikdy nepřipisujte sobě, ale všechno vždy Mé milosti.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nás vede k vděčnosti a pokorné lítosti nad svou
nehodností a otevírá nás k přijetí světla a lásky Ducha Svatého.
4. – který tě, Panno, na nebe vzal
Každý lidský hřích vytváří průrvu v Mém království lásky. Dávejte na sebe pozor a hlídejte se,
abyste nepodlehli pokušení ve chvíli znásobení zkoušky. Proste Marii, anděly a svaté v nebi za
ochranu, abyste budovali Moje království a neškodili mu svými hříchy. Každý hřích je budováním
satanova království na zemi i v srdcích lidí, i každá nevraživost a nepřejícnost. Lidé, kteří konají zlo,
potřebují milosrdenství a pomoc prostřednictvím přímluvy Mé Matky, a o to vždycky můžete prosit.
A je nutné, abyste s nimi soucítili v jejich trápeních, které si ne vždycky uvědomují. Modlete se a
konejte pokání za ty, kteří to učinit nedokážou, protože podlehli zlu, které dnes tak výrazně vládne ve
světě. Vaše mučednictví nemusí znamenat fyzické utrpení, ale má vyjadřovat čistou lásku, kdy
netoužíte po ničem pro sebe: po žádné satisfakci, žádné odplatě, vděčnosti či citech. Nechte zrodit ve
svém srdci to, co ničí vaše sobectví a vaše vlastní zájmy. Jen jedna touha a jedna radost je potřebná –
touha po Bohu a vlastnění Boha.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nás vede k věrnosti v malých každodenních
odříkáních, k zapření sebe sama a k vyzařování čisté lásky.
5. – který tě, Panno, v nebi korunoval
Děti Moje, pamatujte na to, že veškerý zármutek, nepřejícnost, netrpělivé a příkré jednání s bližními
pochází od zlého ducha. Veškeré podráždění a neklid rovněž. Chraňte se toho, protože to je znamení,
že podléháte vlivům pokušitele a vaše duše je zotročená. Utíkejte se tehdy do Matčiny náruče a
vzývejte Moje milosrdenství. Žijete ve světě a zde jste stále ohrožováni vlivem satana, který vás
sleduje a snaží se vetřít do vašich duší. Vaše bezpečí je ve Mně a je dokonalé, pokud se s důvěrou
odevzdáte Mé lásce, která vás provází. Podřizujte se Mé vůli. Každý záchvěv vzpoury a
samostatnosti je také dýchnutím pekla, které vás dostihlo, protože je to znamení, že Mi nedůvěřujete.
Že máte větší naději sami v sebe než ve Mně. Maria je Vaším vzorem, Ona je s vámi, aby vám
pomáhala stávat se stále víc otevřenými k Mému provázení a k proměně vašeho srdce.
Děkujeme Ti Ježíši za Tvé požehnání, které nás vkládá do náruče naší Matky a Královny našich
srdcí, blahoslavené a nejčistší Panny Marie.
Modlitba odevzdání se P.Marii:
Jsem celý tvůj, Maria, všechno mé je Tvé, abych skrze Tebe tím víc patřil Kristu.
Propůjč mi své Srdce Maria!
Bůh se v Tvém Srdci nekymácí, ať se ani v mém srdci Bůh nekymácí! Amen.
Panno Maria, Ty jsi nevěstou Eucharistie. Triumf Tvého Neposkvrněného Srdce i nové seslání
Ducha Svatého jsou spojené s eucharistickou adorací, se synovským návratem lidstva k Bohu.
S pohledem upřeným na ni poznáváme, jakou má Eucharistie proměňující sílu. V ní vidíme svět
obnovený v lásce. Maria, Jsi naším velkým vzorem, vždyť veliká díla Boží v tvém životě se započala
od Tvého pokorného přijetí Boží vůle a přilnutím celým srdcem k Bohu. K tomu zveš každý den i nás.
Děkujeme Ti za Tvou otevřenou náruč a přijímáme Tě do svých srdcí jako svou Královnu a Vůdkyni.
Panno Maria Svatohostýnská - Vítězná ochrano Moravy – oroduj za nás! Zdrávas Královno…
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