Rozjímání k růžencům – 12. a 13. října 2019
Věřím v Boha, Otce všemohoucího…
Otčenáš…, 3x Zdrávas Maria… Sláva Otci…
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!
Radostný růženec:
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
Milované děti, jsem vaše Matka. Pamatujte si, že jste ukryti v Mém a Ježíšově Srdci. Žijte jen pro
Ježíše, On vám dá výmluvnost, abyste svědčili pro Něho a tak Ho oslavili. Vaše utrpení vás vede
k posvěcení. Naše Srdce jsou naplněna ohromnou radostí, když vás vidíme přicházet a modlit se
k nám. Pokorná modlitba a láska jsou nejsilnější zbraní proti ďáblovi. Každý z vás má svůj úkol
na obnovení Církve, ale ďábel vás vrhne jednoho proti druhému, jestliže vás nalezne spící. Náš
plán je pěstovat vás všechny společně v lásce a modlitbě. Nebojte se, jsem vám nablízku. Položila
jsem na vás svůj plášť, aby vás chránil od Zlého, který se kolem neustále potlouká jako lev.
Beránci Pastýře, poslouchejte svého Otce. Naslouchejte Mu a dělejte všechno, oč vás požádá.
Vaše ANO ať je ozvěnou mého FIAT prostupující celé dějiny lidstva. Milujme spolu Ježíše a
přijměme Jeho požehnání.
Pane, chceme Tě následovat, s Tebou nebudeme bloudit nocí. Zachraň svůj lid, zachraň náš
národ. Chceme dnešní noc oslavit Tvé svaté Jméno. Věříme, že budeš zasévat do našeho
národa semena pokoje, míru, víry a lásky. Amen.
2. …se kterým jsi, Panno svatou Alžbětu navštívila
Moji drazí, chcete být dokonale krásní? Scházejte se tak jako dosud a modlete se spolu se Mnou,
říkám spolu se Mnou, protože když se modlíte, i Já se s vámi modlím, Mé děti, jak Mě těší vaše
modlitby! Nebojte se protivenství lidí, to musí přijít, ale máte svého obhájce, to jsem Já, nejste
sami, nejste obnaženi. Můj plášť přikrývá vás, Ježíšovo malé stádce. Buďte věrni Ježíši i Mně,
skupinko našich srdcí. Zlý nad vámi nebude mít moc. Zůstaňte bdělí a pozorní při modlitbě.
Málokdo chápe, jak vaše přímluva chrání ostatní nevědomé duše, jak jsou milé Bohu obětavé
duše, které podávají dostiučinění za zlé, Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Ctnostné Panenské Srdce Mariino, smiluj se nad svými dětmi, otevři brány Svého Srdce všem
svým dětem a osvěť nás všechny svým Světlem, Matko učedníků, Matko vítězná, Matko
Vykoupení. Kéž naše prosby dosáhnou k Tvému mateřskému Srdci, do Tebe vkládáme svou
naději. Náš Bože, milujeme Tvůj zákon. Amen.
3…kterého jsi, Panno v Betlémě porodila
Moje děti, Čas se krátí a mnozí jsou dosud v nevědomosti a v hlubokém spánku. Dny běží a mé
Srdce se noří do hlubokého smutku, když se shora dívám na dnešní mládež. Chybí jim láska, ale
oni se s ní ani nesetkali, mnohým z nich se ani nedostalo vřelosti od jejich matky, protože
žádnou neměli. Svět se stal chladným, ledově chladným, rodiče se obrátili proti sobě. Dítě se
obrací proti svým rodičům, protože se mu nedostalo lásky, matka odmítá žadonění dítěte o lásku,
svět odumřel lásce. Spočívá v hluboké temnotě, protože nenávist, chamtivost a sobectví ovládly
celou zemi skrz naskrz. Jsem otřesena tím strašným pohledem, zkažeností temného světa a
odpadem, který pronikl až do svatyně. Pohromy, hlad, neštěstí, války a soužení, to všechno na

sebe přitahujete. Všechno to vychází ze země a vrací se to k zemi, a není to Bůh, kdo by vám
dával všechny tyto pohromy, jak si to mnozí myslí. Bůh je spravedlivý a plný milosti, ale zlo
přitahuje zlo. Modlete se snažně, modlete se z celého srdce za obrácení a spásu své éry. Mé
děti, modlete se se Mnou a já to nabídnu Bohu. Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho
požehnání.
Ó Otče, měj slitování se Svými dětmi, zvláště s mládeží. Vezmi tyto duše pod Svá ochranná
křídla, chraň je od Zlého, vysvoboď je z letargie, která je obklopuje, naplň je Svým Svatým
Duchem pravdy a přiveď je navždy a na věky do svého světla. Amen.
4…kterého jsi, Panno v chrámě obětovala
Jsem s vámi, abych vás těšila, ale i já, která jsem vaše Matka, potřebuji vaši útěchu, protože
úzkost mého Srdce je veliká. Mnoho z mých dětí rebeluje proti Nejvyššímu. Potřebuji vaše
modlitby, obětujte mi své modlitby na mé úmysly a žijte, jako opravdové děti Boží.
Odkryjte si oči, abyste viděli, že váš Stvořitel žije také ve vás. Ten, který vás objímá ve své Lásce.
Váš Stvořitel je Hlavou každého stvoření. Mé děti, modlete se za ty, jejichž srdce jsou Bohu
vzdálena. Mnozí z nich říkají: jezme a pijme dnes, protože zítra zemřeme. Naše dny zde jsou
sečteny a pominou jako stín, proto hodujme. A pokračují v hanobení sebe a Obrazu Božího a stále
hlouběji se noří do hříchu a nevědí, že jsou víc mrtví, než živí… ach! Kolik z nich bylo svedeno
svou vlastní domýšlivostí, a falešné názory pokroutily jejich myšlenky. Maličcí, milujme spolu
Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Pane, jsme Tví. Zachraň nás a zachraň naše bratry a sestry svou vykupující láskou. Amen.
5.…kterého jsi, Panno v chrámě nalezla
Mé srdce se vždy raduje, kdykoliv se připojíte k modlitbám svatých. Mé drahé děti, bojujete stejný
boj jako všichni svatí v nebi. A já jsem zde také přítomná, ať vaše poslušnost Bohu nemá hranic.
Učte druhé myslet na Boha, mluvit o Bohu a toužit po Bohu, oni si pak uvědomí, že Bůh je život,
radost a nebeský Pokoj. Přicházejí dny, kdy skončí tato zvláštní doba milosti, kterou Bůh nabídl
světu. Trest z nebe, vyhrazený pro toto bezbožné pokolení, je na spadnutí. Budu dál stát při vás
všech a povzbuzovat vás k modlitbě, postu a přivádět vás, když mi to dovolíte, blíže k Bohu. Ještě
se musíte mnoho učit; učit trpělivosti Otce, lásce a mírnosti, kterou vám Bůh projevuje, absolutní
svatosti a lahodnosti Svatého Ducha. Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Ó Bože, náš Otče, dovol našim duším padnout do Tvých milujících paží, vtiskni svou pečeť na
naše srdce, aby naše láska k Tobě byla silnější než smrt. Amen.
Bolestný růženec
1. …který se za nás Krví potil
Přicházejí dny, kdy Pán každému z vás položí otázky: miloval jsi svého bližního jako sebe? Udělal
jsi všechno, co jsi mohl, k zachování pokoje? Když tvůj nepřítel hladověl, nabídl jsi mu jídlo ze
svého stolu? Jak to, že to, co dáváš, dáváš bez lásky?... Mé děti, Prosila jsem vás o modlitby.
Mnozí z vás se modlí, ale bez lásky. Tolik vás mluví o mých poselstvích, ale jen málokdo je
následuje, protože v jejich srdcích chybí láska. Obnovte se v Bohu, v Jeho lásce a učte se milovat
jeden druhého, buďte dobří a svatí. Neobelhávejte se, děti, sledováním iluzorních tužeb. Milovat,
to je žít v pravdě! Nepochopili jste, že jestliže jeden z vás je zraněn, jsou zraněny všechny údy
Kristova těla a trpí tím? Kdo z vás může říci, přicházím k Bohu s posvátnou úctou, upřímností a
láskou. Kdy? Zeptá se vás. Vždyť mé tělo jste zmrzačili, byl jsem souzen, urážen, pomlouván, a
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byl jsem zrazován lží, byl jsem opovrhován a odmítán, ostouzen do krajnosti vašimi ústy… Kdy
jste přišli s posvátnou úctou? Žádám vás o opravdový důkaz vaší lásky ke Mně. Mé děti,
uvědomte si teď, proč satan využívá vaší slabosti a svádí vás k válce mezi sebou. Vaše láska musí
být živá a činná. Jsem s vámi, abych vám pomohla. Žehnám vám všem slovy: Ať všechno, co
děláte, děláte svým srdcem, v lásce.
Ó Pane, Ty, který stojíš mezi námi, buď nám pastýřem. Dej nám své příkazy. Ó svatý Pane vší
svatosti, očisti nás, abychom zachovali neporušenost. Amen.
2. …který byl za nás bičován
Děti Mého Srdce, vidíte v těchto dnech, jak se svět trhá, jak pobíjí sám sebe. Svět poráží mé děti,
ničí je a vnáší pohromu za pohromou do mnoha rodin; základy země se otřásají způsobeným zlem.
Dnes se množí obřady vraždění dětí. Má Bůh dál mlčet? Dětem se naskýtá strašná podívaná
v televizních programech, která ničí jejich čistotu. Říkám vám, dokud budete dovolovat Zlému,
aby vás zotročoval, mnoho bude pohřbeno v prachu vin. Prosím vás, snažně vás prosím,
odvrhněte všechno, co není svaté. Následujte jen Toho, který vám dal vykoupení a své dědictví.
Království připravené pro vás od založení světa vás volá po celý den. Můžete se stát dobrodiním
pro tuto zemi, když budete splácet hříchy světa postem, oběťmi a modlitbami z celého srdce.
Šťastní tvůrci pokoje: budou nazváni syny Božími. Děti, vstupte do Ježíšových ran a sdílejte
Jeho trýzeň. Pojďte a těšte Ho. Litujte svých vin, protože mnoho času už nezbývá. Konejte
pokání a budete žít. Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Pane Ježíši, Ty jsi jediná láska našich srdcí, jediná naděje našich životů, jediné světlo našich
duší, zůstaň s námi, Kriste, přemáhají nás naše viny a zarmucují nás naše hříchy. Přijď a
osvoboď nás od všech našich provinění, neprodlužuj své mlčení, přijď a obnov nás, probuď
nás svou milostí a dej Svému Svatému Duchu, vládnout nad námi. Amen.
3. …který byl za nás trním korunován
Moji maličcí, Ježíš trpí mnohem víc, než lze vyjádřit lidskými slovy. Prodělává teď Své druhé
umučení. Vnímejte Naše Srdce, jak velice trpí. Probíhá veliká bitva. Satan zběsile útočí a sv.
Michael s Božími anděly bojují proti němu. Země cítí otřesy této velké bitvy. Potřebuji vaše
modlitby, milovaní. Nikdy nepřestávejte s modlitbou. Buďte jako zářící andělé světla v této
temnotě. Modlete se o záchranu duší, za obrácení hříšníků. Počítám s každým z vás. Milované
děti, jsem nejen vaší Matkou, ale Matkou celého lidstva. Prosím vás, chápejte, jak se může cítit
matka, když vidí, jak její děti kráčejí k věčnému ohni, a jak jí je, když někteří z těch, které tak
miluje, se do tohoto ohně zřítí! Rozjímejte přece o tom, a budete mě lépe chápat. Milujme spolu
Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Ježíši, naše jediná lásko, modlíme se za ty, které miluješ, ale kteří Tě neumějí milovat, ať jsou
očištěni a uzdraveni, aby i oni byli zbaveni všeho zla. Amen.
4…který za nás nesl těžký kříž
Moji milovaní, spolu putujeme touto nocí, ale i celým vaším životem, který Vám Bůh daroval.
Nechejte Ježíše utvářet vás k podobě, kterou si pro vás přeje. Obětujte mu svou vůli. Opravdu Ho
těší, když se mu bezvýhradně obětujete a děje se tak ve vás Jeho svatá vůle. Nemějte obavy,
nebojte se, pracujte na Jeho vinici k oživení Jeho církve. Ať si tvorstvo uvědomí, že SLOVO je
živé a stále činné. Ve vaší době, více než kdykoli před tím, vám dávám poselství, abych oživila
vaši víru a připomněla vám nebeské věci. Přišla jsem s hlubokým zármutkem a v slzách, abych
vám dala poznat, jak jste daleko od Boha; přišla jsem k vám všem, prosit vás, abyste se smířili
s Bohem i se sebou navzájem. Přišla jsem, kdy tolik z mých dětí se odcizilo Božímu životu. Přišla
jsem vám připomenout, že skutečným apoštolem Božím je ten, kdo koná vůli Boží. Milovat Boha
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znamená plnit Boží vůli. Nikdy jsem nikoho nezklamala, přicházím s pokojem Božím a jako
Matka vás budu stále povzbuzovat, abyste zvedli kříž, který každému z vás Ježíš svěřil. Milujme
spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Otče, Tatínku, Abba! 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. Milujeme Tě Ježíši, naše vůle patří
Tobě. …tak se staň! Amen!
5...který za nás byl ukřižován
Děti, přibližte se k Ježíši. Volá vás všechny ze Svého kříže. Udělejte Ježíši radost tím, že se
budete navzájem tak milovat, jako On miluje vás. Celý zákon lze shrnout do jediného přikázání:
„Miluj svého bližního jako sám sebe!“ Přijměte Jeho lásku a Jeho pokoj a šiřte je mezi sebou.
Prosycujte celý svět Jeho božskou láskou. Naplňte své srdce radostí, kterou vám Ježíš nabízí.
Maličcí, modlete se a rozmlouvejte s Bohem. Udržujte stále spojení se svým Otcem v nebi.
Modlete se plni vroucnosti, aby k Němu dosáhly vaše modlitby, modlete se s láskou, ať pocítí vaše
modlitby. Nabídněte se Bohu a On vás vezme za ruku a bude vás utvářet; bude se ve vás zrcadlit
jeho božský obraz. S Ním poznáte, že utrpení je božské, umrtvování je uspokojením v očích
Božích a poslušnost Ho těší. Přejte si to, co svět nejvíc odmítá: JEHO KŘÍŽ ! Milujme spolu
Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Pane Ježíši, nasloucháme úderům Tvého Srdce, kéž nás jejich zvuk chrání před každou
myšlenkou na vzpouru. Amen!
Slavný růženec
1. - který slavně z mrtvých vstal
Děti, které nosím ve svém náručí, řekněte tomuto umírajícímu světu, že můj Syn byl opravdu vzkříšen.
Hlásejte Krista zmrtvýchvstalého. Mnozí kvůli svému racionalismu tuto pravdu neuznávají, myslí si,
že mají všechno, po čem touží a že jsou ve slávě, když vlastní pozemské statky. Místo plnosti
Trojjediného Boha jsou naplněni svou vlastní důležitostí. Proto je země ve vřavě a proto se prolévá tak
mnoho nevinné krve. Současně ale to jsou i znamení doby. Satan a jeho temné království vyvolávají
trápení do rodin a rozdělení. Po celé zemi dávají vzestup lžiprorokům, kteří konají divy a znamení, ale
to proto, aby i vyvolení padli do jejich léčky. Mé ubohé děti, tito falešní proroci vás zaplavují jako
déšť a přinášejí tolik spouště a zmatku… Ve vašich uších se ozývají varovné signály, ale zdá se, že
nerozumíte nebo ty signály nerozlišujete. Hledají vítr, který by nesl jejich hlasy výše než hlas krále
Šalamouna, proroka Eliáše nebo Mojžíše, neboť se prohlašují za mnohem větší. Korunují sami sebe a
ptají se sebe sama: není to nádherné mít tolik moci? Varuji vás, abyste nebyli oklamáni. Kéž Bůh
vyzbrojí vaše srdce rozlišováním, aby vás Jeho sláva, kterou máte před očima, vztahovala do Pravdy.
Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Pane náš, Ty řídíš všechno, ale ne lidskou svobodu a my litujeme, že my lidé jsme překroutili
svou svobodu. Ať ti, co umírají, mají čas se napravit. Děkujeme, že každá kapka lásky je
použita pro jejich záchranu. Otvíráme Ti dveře svých srdcí, zažehni je a osvoboď od poskvrny
našich vášní, všechny je spal, neboť nás vězní na této zemi. Ať odplácíme zkaženost
laskavostí, zlo dobrotou a láskou, ať pamatujeme na ty, kteří jsou v nouzi, a vzdáváme Ti tak
chválu. Amen.
2. – který na nebe vstoupil
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Vaše přítomnost zde je darem pro Mne. Vaše modlitby jsou pro mě projevy něžnosti. Buďte
požehnáni…Můj Syn Ježíš Kristus, Vykupitel lidstva, má moc zachránit každého, neboť Jeho Otec,
váš Stvořitel, mu dal moc nad celým lidstvem. V dnešní době koná tolik znamení a zázraků jako nikdy
v dějinách. Bůh se k vám sklání z nebes, Moje děti, Váš Král Ježíš odložil stranou Korunu a sestoupil
ze svého slavného Trůnu, aby vás dosáhl. Ten Král, který seděl na svém královském Trůně, oděný do
ohromující nádhery, zářící Slávou více než zlato a drahé kamení, pozvedl svou Tvář plnou laskavosti a
rozhodl se vylít na toto lehkomyslné pokolení poklady svého Srdce. Poklad, vyhrazený pro tuto dobu,
ve které svět chladne a v chladu srdcí se odvrací od lásky k Bohu. Ježíš, plný laskavosti, vztahuje svou
pravici a uděluje zemi požehnání. Milost je teď nad vámi a slitování vás obklopuje. Modlete se, aby
Ježíš uvolnil pouta, která vás stále vážou ke světu. Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Hospodine, Ty jsi náš Bůh, velebíme Tvé Jméno, protože jsi shlédl na naši bídu a naplnil jsi naše
duše jasem Své slávy. Naše srdce Ti teď zpívají, Otče, a náš duch se raduje ve Tvém Duchu. Amen.
3. - který Ducha Svatého seslal
Mnoho z vás, malé děti, čeká na vnější znamení, na neobyčejné jevy a vnější zázraky. Místo
hledání mimořádných znamení však vzývejte Ducha Svatého, aby vás obdařil duchem rozlišování
a vnímání, abyste pronikali stále více do tajemství Kristova a do tajemství Jeho Zmrtvýchvstání, a
tak, aby vaše duše činila duchovní pokrok a jednou dosáhla zaslíbené země. Moje ubohé děti,
modlím se, aby až stanete tváří tvář před svým Stvořitelem, jste před ním nestáli s prázdnýma
rukama, aby vaše duše nebyla pustinou, suchou zemí, pouští. Jestliže však proniknete se správným
srdcem do Tajemství, která Vám zvěstoval Můj Syn Ježíš, začnete chápat, že každé dílo, které
koná Bůh, je plné slávy a vznešenosti. Duše po svém obrácení odhalí skutečnou slávu Boha. Na
sklonku každého dne budete vzdávat chválu Bohu za jeho trpělivost a snášenlivost, kterou má
k vám po celá ta léta vaší pustiny. Budete děkovat za třpytivé světlo Svatého Ducha. On je
životodárný pramen, vnitřní síla Božího království, On staví, obnovuje a zkrášluje. Milujme spolu
Ježíše v lásce Ducha Svatého a přijměme Jeho požehnání.
Ó Bože, milujeme Tě k slzám! Dej naší ubohé duši toužit po všem, co je svaté, dej naší duši
zakoušet Tvou něhu. Jak spravedlivé je milovat Tebe. Jsi plný slitování, kéž se na nás usměje
Tvá tvář a sjednotí nás. Shlédni dolů z nebes, slyš úpění své církve, předpovězený odpad tě
okrádá o Tvé děti. Víme, že jsi milostivý, vzdáváme Ti díky a věříme, že nás vyslyšíš. Amen.
4. – který tě, Panno, na nebe vzal
Jsem poslána Bohem, abych uzdravila mnohé z vás, ale Mému volání se nedostává odměny ani
úcty. Byla jsem poslána Nejvyšším shromáždit vás do četných zástupů a učit vás, že láska je
podstatou vašeho zákona. Má duše je smutná, protože nebeská požehnání jsou dodnes
přehlížena, lidé nepoznávají spravedlnost, naopak se pokoušejí prosazovat své vlastní ideje. Tak
bylo Slovo obratně odstraněno a stopy mých kroků utajeny lidskou rukou pro strach ze rtů světa.
Kéž by byli složili svou naději ve Mne a důvěřovali Mi… oč větší prospěch by byli měli
z obrácení těch, kteří stále odmítají!... Milované děti, dělejte, co vám Ježíš říká; vzdávejte díky
Jeho Jménu pro Jeho věrnou lásku. Pozvedněte hlavu k Bohu a rozzáříte se. Ó, děti, jak vás
miluji! Jsem pořád s vámi. Jsem tady s vámi a budu stále s vámi, až odejdete z mé svatyně do
svých obydlí. Milujme spolu Ježíše a přijměme Jeho požehnání.
Velebeno buď Tvé Jméno, Pane a Bože náš, Ty, který slyšíš naši modlitbu. Jsi požehnaný,
shlédl jsi na nás z výsosti a vysvobodil jsi naše duše z jámy. Ty jsi naše spása, bohatství, náš
zrak a náš život. Ty, který rozradostňuješ naše duše svou přítomností, dovol nám získat z Tvé
přítomnosti pokoj, neporušenost, lásku a ducha odpuštění, ať každé vlákno našich srdcí
s láskou hlásá Tvou slávu. Amen.

5

5. – který tě, Panno, v nebi korunoval
Děti moje, naše dvě Srdce (Nejsvětější Srdce Ježíšovo a mé Srdce Neposkvrněné) vzejdou jako
jitřenka, aby rozjasnila zemi v jejím současném soumraku. Naše Srdce ve svém triumfu budou
zářit nad lidstvem a jejich záře bude jasnější nad všechna souhvězdí dohromady. Lidé, kteří nyní
kráčí v temnotě, uvidí na nebi veliké světlo. Nad těmi, kteří žili v krajině stínu, zasvitne světlo.
Svět opět špatně posuzuje časy a zase neumí poznávat znamení, svět neslyší naše dvě Srdce, ani je
nechápe – odmítají Nás. Ale ta chvíle je blízko, kdy světlo zazáří shůry a naše dvě Srdce jako dvě
zářící lampy oživí tento svět, vyvedou jej ze tmy do světla. Tato dvě Srdce, proti kterým svět
bojoval, nakonec zvítězí a království světa pomine a bude nahrazeno královstvím Mého Syna. To
všechno už je teď velice blízko! Až budete odtud odcházet, odcházejte s pokojem Páně a s mým
pokojem. Končím své poselství tím, že vám požehnám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
Pane, náš Trojjediný Bože, Ty máš moc nad životem a smrtí a my jdeme za Tebou, abychom
našli úkryt ve Tvém Svatém Srdci, kde člověk nachází Život a věčný mír. Ty Jediný a dokonalý,
zdroji nejvyšší lásky, Vznešenosti, uchvať naše srdce, aby Tě chválila dnem i nocí. Amen!
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