Noční eucharistické procesí – 1. říjen 2021 – Svatý Hostýn
Pane Ježíši, Ty jsi počátek i konec všeho, co existuje. Jsi Alfa i Omega. Bez Tebe nemůžeme dělat
nic. Proto Ti z celého srdce děkujeme, že můžeme putovat touto nocí s Tebou. Modlit se pro
záchranu těch, co hynou ve svých hříších. Jsi Trpící Láskou, Bitou a znevažovanou vlastními dětmi.
Chceme svou oddaností zmírnit Tvou bolest a poskytnout Ti útočiště ve svých srdcích. Přijmi prosím
naši oběť, kterou Ti chceme projevit svou lásku. Tvému Srdci, jež je nám tak drahé. Dopřej nám
modlit se i s Pannou Marií, kterou vzýváme jako Vítěznou ochranu Moravy. Ona je Matkou církve a
věříme, že Její Srdce brzy zvítězí. Prosíme o přímluvu všechny naše svaté předky v nebi, děkujeme
za ochranu, jakou nám dáváš skrze naše anděle strážné, jejichž svátek si zítra připomeneme.
Vzbuzujeme dobrý úmysl a necháváme se prostoupit láskou Nejsvětější Trojice:
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)
3x Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé
milované Nevěsty.
P. Maria, Neposkvrněné Početí, skryj nás pod svůj plášť.
Archanděli Michaeli, braň nás proti útokům satana, sv.arch. Gabrieli, posiluj nás a podpírej nás na
našich cestách, sv.arch. Rafaeli, vlej balzám na bolestivé rány a sejmi z nás tíhu únavy a
malomyslnosti, abychom mohli pokračovat v boji se štítem víry a lásky. Amen.
Anděle Boží…
Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, Sláva Otci
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po každém desátku následuje vzývání:
Milostné Pražské Jezulátko – požehnej nás, Panno Maria, Vítězná ochrano Moravy – oroduj za
nás, Svatý Josefe – oroduj za nás, sv. archanděli Michaeli – oroduj za nás, sv. Terezičko
Ježíškova – oroduj za nás, sv. Václave a Ludmilo – orodujte za nás. Všichni svatí a světice Boží
– orodujte za nás.

Radostný růženec:
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala – za Církev

Když jsi stvořil Církev na zemi, opřel ses, Pane Ježíši, o Petrovo srdce, ne o jeho rozum, neptal ses,
jestli Ti rozumí, ale zda Tě miluje. Tolik jsou Ti drahé děti a prostí lidé. Toužíš po naší modlitbě, po
modlitbě důvěřující, důvěryplné a odevzdané. Proto se zříkáme své rozptýlenosti, mnoha myšlenek,
vypínáme svou aktivitu a spoléháme se na Tebe. Jsme šťastní, že patříme k Tvé Církvi, je nám tolik,
drahá, ale když se ohlédneme, co jsi kázal Ty, jak jsi neustále obracel mysl svých posluchačů k Otci,
jak Ti nebyla těžká žádná oběť pro spásu nesmrtelných duší, pak s bolestí musíme přiznat, že
současná církev není vždy zcela obrácena k Tobě. Nevyzývá vytrvale a horlivě svět k pokání a
obrácení, jediné cestě k věčnému životu. Necháváme se svést strachem z klimatických změn,
z nedostatku zdrojů, přelidnění planety. Zdraví těla je důležitější, než zdraví duše. Zapomínáme, že
když půjdeme neochvějně a vytrvale za Tebou, Ty se o všechno postaráš… Pane Ježíši, odprošujeme
Tě za svou nedostatečnou modlitbu za Církev, že nezachováváme svaté katolické tradice, že se
nepovzbuzujeme příkladem života svatých, ale děláme kompromisy se světem, že špatným příkladem
a falešnou láskou k druhým tolerujeme hřích a bráníme tak působení Tvé spásy. Odevzdáváme Ti
papeže, hierarchii, celou Tvou Církev i všechno to špatné, co ji zaplavilo a odvádí ji od její podstaty,
a děkujeme Ti za Tvé požehnání pro tuto Tvou nevěstu. +
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2. …se kterým jsi, Panno, svatou Alžbětu navštívila – za kněze
Tvou touhou, Pane Ježíši, je, aby všichni Tví kněží byli svatí, protože Tě zastupují. Vedeš je, aby se
stali čistými, svatými, pokornými a milosrdnými. Přeješ si vložit do jejich srdce svou přebohatou
lásku, toužíš v plnosti pronikat a naplňovat jejich srdce bohatstvím svého Srdce. Kéž by kněží tuto
Tvou nevýslovnou touhu opětovali, aby překypovala z jejich srdcí a šířila se do celého světa.
Modlíme se nyní za ně a uvědomujeme si, že jsou to i naše hříchy, které je sráží k zemi. Litujeme
své kritičnosti a odsuzování. Kolikrát my ženy jsme se provinily sváděním kněží, či naivitou, která
je odváděla od Tebe. Je nám to tolik líto. Litujeme i pohoršení způsobené hříchy tělesnosti, ale
vnímáme i bolesti těch kněží, kteří byli nespravedlivě obviněni ze sexuálního zneužívání. Kéž jejich
duch nezatrpkne, ale vše přináší jako oběť za své bratry, kteří ve své službě padli. Ježíši, děkujeme
Ti za kněze, za jejich rozhodnutí, zříci se sebe a přinášet nám život. Ano, jsou důležitější než lékaři
a záchranáři, neboť oni nám přináší skutečný život. Život věčný. Odevzdáváme Ti je a modlíme se,
aby kněží byli svobodní ode všech lidských pout a aby svým příkladem přitahovali lidi k Tobě,
Pane Ježíši. Děkujeme Ti, za Tvé požehnání pro ně: +
3. …kterého jsi, Panno v Betlémě porodila – za sebe navzájem a za všechny, kteří bojují s drakem
Zdá se, že přicházejí dny, kdy není jiná možnost, jen být s Tebou a plnit tvoji vůli, nebo být se
satanem a bojovat proti Tobě. Důvěra rozhoduje, kde se kdo octne – na čí straně. Náš nebeský Otče,
tolik toužíme nechat se vzít Tebou do náruče, nechat se Tebou potěšit a pomoci. Prosíme o dětskou
odevzdanost a uzdravení svého srdce od všech ran. Očisti naše srdce, důvěřujeme a děkujeme Ti,
Otče, za Tvou blízkost během dnešního dne i během procesí. Je nám tolik líto, že jsme ranili Tvoje
srdce svým chladem a zapomínáním na Tebe, nedodržováním svých slibů, neposlušností a
promarněním svého času, schematickou modlitbou bez lásky, odkládáním svých povinností na
později. Litujeme… Pane Ježíši, odevzdáváme Ti nyní sebe navzájem a také všechny ty, kteří po
celém světě bojují proti draku a jeho lživým ideologiím.
Odevzdáváme Ti prorodinné organizace, jakým je např. CitizenGo – mezinárodní hnutí za život a
rodinu, odevzdáváme Ti Alianci pro rodinu s paní Jochovou, Středoevropskou iniciativu s paní Ninou
Novákovou, Tradiční rodinu, Hnutí Pro život, všechny politiky, spolky i jednotlivce, bojující na Tvé
straně, přinášející radost a smír Tvému Nejsvětějšímu Srdci. Požehnej jim všem i nám. Požehnej jim
Bože rukou malého Jezulátka. +
4. …kterého jsi, Panno v chrámě obětovala – za nemocné, umírající a duše v očistci
Nekonečnou hodnotu má oběť lidského života spojená s obětí Božího Syna. Skrze ni se plně
účastníme života v Bohu. A budeme se účastnit napořád, také na věčnosti. Skrze Tvou oběť, Ježíši,
zachraňujeme i tvoříme. Jak velkým příkladem jsi nám Ty, ó Maria, Tvá oběť byla tak heroická a tak
čistá. Obětovala jsi Bohu To nejcennější, co jsi měla, a ve svém Srdci sis z chrámu odnesla sedm
mečů. Už napořád… Učíš nás, že naše skutečná služba v díle lásky nezáleží na počtu modliteb a
velikosti našich obětí, ale na čistotě našeho srdce. Vystavujeme proto svoje srdce Tvému
milosrdnému pohledu, Pane Ježíši, a litujeme vší špíny, která na něm ulpěla: své nepřejícnosti,
smutku i obviňování svých bližních. Nedostatku blíženecké lásky a obětí za umírající. V prosebné
modlitbě obracíme svá srdce k Tobě, náš Bože, abys zachránil své nemocné a umírající děti, kterým
chceme pomoci. Vyprošujeme jim uzdravení, umírajícím (i nám) šťastnou hodinu smrti. Jejich
utrpení spojujeme s Tvým utrpením, Pane Ježíši, a odevzdáváme je Tvé milosrdné náruči. Všechny
současné i budoucí zápasy nemocných a umírajících. Kéž P. Maria zavítá mezi tyto duše a přinese
jim úlevu, naději, sílu v dobrém a duším v očistci ukrácení očistných muk a spojí nás s jejich
modlitbou. Děkujeme za Tvé požehnání pro ně. +
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5. …kterého jsi, Panno v chrámě nalezla – za rodiny
Pane Ježíši, jsi Milosrdenství dané světu i každému člověku. Toužíš jím zahrnout celý svět, všechna
srdce, abys je zachránil, uzdravil, proměnil. Toužíš v každém z nás vytvořit srdce matky, které jenom
miluje a odčiňuje chyby a pády dětí. Taková je Tvoje láska, kterou vléváš do našich srdcí, aby se
stala Tvým Srdcem. Učíš nás, že milovat, znamená vynahrazovat, brát něčí ubohost, hřích a chybu na
sebe, aby byla duše uvolněna a čistá odevzdána do Tvé náruče. Milovat, znamená brát veškeré zlo a
darovat Dobro. Nyní do Tvé náruče odevzdáváme všechny rodiny celého světa, Ty vidíš, jaký
uragán se přes ně převaluje a stále nepolevuje. Rozdělení a rozpad rodin narůstá, ale současně s tím
sílí prosba naší nebeské Matky, abychom se denně modlili ve svých rodinách růženec, a tak mohli
přijímat milosti z mateřských rukou naší přesvaté Matky. Duch Svatý rodiny zastíní a přikryje svou
mocnou ochranou. Tak jim nebude chybět pravé světlo v této době klamu a nepokoje. Trojjediný
Bože, v posvátném tichu sjednocení s Tebou, Ti obětujeme bolesti svých srdcí jako pokání za
odčinění urážek, které se Ti dostávají z našich rodin... Smiluj se a požehnej rodinám. +
Modlitba po radostném růženci: Pane Ježíši, daruji Ti v této chvíli své srdce. Odevzdávám se Ti
docela a chci být Tvým každým tepem srdce, každým nadechnutím, každou svou myšlenkou,
svým slovem a dílem. Kéž moje láska kmitá s Tvojí láskou v souzvuku, jako by byly zajedno
s vůlí Otcovou, jednou neustálou společnou chválou, která ani na věčnosti neumlkne. Neboť, co
je spojeno láskou Boží, nemůže nikdo a nic rozloučit. Skrývám své srdce do Tvého Nejsvětějšího
Srdce v důvěrné lásce, v blažené jednotě odevzdanosti a nikdy nekončícího štěstí. Amen.

Bolestný růženec
1. …který se za nás Krví potil – za propagátory ideologií, za školství
Jsme ovocem Tvé lásky, která tolik trpěla v Getsemanech. Kéž jsme všichni jako stromy rostoucí na
březích řeky života, jejichž listí je léčivým balzámem pro zbloudilé, kéž naše větve přinášejí ovoce
svatosti. A kéž se dáváme těm, kdo padli do satanových záludných sítí a nechávají se krmit dávkami
racionalismu a naturalismu. Pane Ježíši, modlíme se nyní za zničení a vymýcení všech ideologií,
které se tak pyšně staví proti Tobě. Odevzdáváme Ti všechny, kteří vyznávají falešné ideologie:
neomarxismus, liberalismus, LGBT a gender ideologii, komunismus, juvenilní justici, feminismus,
marxistický ateismus, transhumanizmus a všechny ty novodobé směry, které se vyučují na vysokých
školách; prosíme za učitele, za ty, kteří mají vliv na mladé lidi, na děti. Odevzdáváme Ti všechny
pyšné lidské plány, jejich propagátory a mecenáše prosazující genocidu evropských národů,
organizace zabývající se obchodováním s lidmi, všechny ty, kteří chtějí vládnout skrze Nový světový
řád. Kéž skrze Tvé mocné požehnání otevřeš rty všech duší a jejich srdce k Tobě zavolá: Abba! +
2. … který byl za nás bičován - za nepravá náboženství - islám
Jsi náš Bůh a štít, plný něhy, jednáš rychle v dobách soužení, ale my dáváme přednost chůzi ve stínu
temnoty a v údolí smrti. Svět nahradil Tvou slávu lží, Tvou věčnou oběť duchem vzpoury. Litujeme,
že my lidé hledáme vlastní cesty a dopřáváme sluchu těm, kteří vyznávají falešný obraz Tebe.
Modlíme se za své bratry a sestry vyznávající nepravá náboženství a všechny Ti je odevzdáváme:
islám, budhismus, New Age, Svědky Jehovovy, Mormonismus a všechna další náboženství včetně
všech okultních nauk a rituálů. Jsou jich stovky a my prosíme: kéž proud lásky z Tvého trpícího
Srdce, Ježíši, zaplaví naši zemi i celý svět… Ať celou zeměkouli zasáhne Proud lásky, ve kterém se
spálí zlo, všechna ta satanova pavučina, utkaná z falešných náboženství, ideologií a okultismu.
Vyhlašujeme Boží vítězství nad lží a nenávistí, která vedla zaslepené lidi k vytvoření těchto
ďábelských nauk a modlíme se především za vítězství nad islámem, které popírá tajemství Božské
Trojice a Božství našeho Pána, Tebe - Ježíše Krista. Do Tvých svatých Ran, Ježíši, ukrýváme i svůj
strach z islámu, z jeho krvelačnosti a touhy dobýt celý svět. Ukrýváme jeho oběti, zvláště dívky a
ženy znásilněné muslimy a jinými agresory…, jejich rány do Tvých ran. Přikryj je i nás svou svatou
Krví. Žehnej všem k přijetí pravého náboženství. +
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3. …který byl za nás trním korunován – za média, kulturu, zednářské lóže
Modlitba za někoho je silou dobra, jaké vytváříme a obklopujeme jím osobu, za kterou se modlíme.
Díky tomu odsouváme zlo, které je u ní a které ji povzbuzuje ke hříchu. A tak v této síle bojujeme
nyní za hříšníky, za ty, kteří zapomněli na Boha a hrozí jim zkáza a záhuba, za všechny ty, jež pracují
v médiích, v kultuře, v zednářských lóžích; pracují lstivě, vytrvale. Přivádí k uvolnění mravů,
k oslavování sexuální svobody, k rozbíjení rodiny rozvody, kontrolou porodnosti a potraty. Většina
televizních stanic a novin na celém světě včetně sociálních sítí je stále více cenzurovaná a
kontrolovaná levicovými liberály, kteří bez problémů šíří propotratovou a pro-LGBT propagandu.
Bez hanby vysílají seriály a filmy, které hrubě zesměšňují Pána Ježíše, normalizují gender ideologii a
pedofilii a aktivně podporují vše, co je namířené proti přirozené rodině. Jako ďábelský požár se šíří
na sociálních sítích... My Ti je všechny, Pane Ježíši, odevzdáváme a modlíme se slovy žalmisty:
Uveď je ve zmatek, Panovníku, rozděl jim jazyky. Postav je proti sobě. Pod moc Boží Krve klademe
všechna ukrytá centra násilí, pýchy, nenávisti. Požehnej jim láskou k jejich obrácení - k životu
s Tebou. +
4. …který za nás nesl těžký kříž – za zastavení zla potratů
Chtěli bychom Tě potěšit, ale jak může člověk potěšit Boha? Tolik máme chyb a slabostí. A přesto
důvěřujeme, že přijmeš naši modlitbu za ty nejmenší z nás. Za ně a za všechny, kteří nechtějí jejich
narození. Prosíme Tě za tyto duše, jejichž nohy sešly z pravé cesty, vezmi je za ruku a veď jejich
kroky zpět na správnou stezku. Kdy už skončí strašlivá genocida počatých životů? Otče, co všechno
musíš z nebes vidět! Maličké děti, které nám dáváš ze své nesmírné lásky, končí po tak zvaném
přerušení těhotenství na hromadě s utrženými končetinami jako biologický odpad. A ten, mi humánní
lidé, dále využíváme: pro výrobu zkrášlujících krémů, jako dochucovadlo do pokrmů, v medicíně pro
léčení a v neposlední řadě pro výrobu očkovacích roztoků. Jak strašlivým bolestem byli tito nejmenší
vystaveni? Odprošujeme Tě, Pane Ježíši, odprošujeme tyto maličké, že jsme je neubránili.
Odevzdáváme je všechny, Pane Ježíši, do Tvého Srdce, katany i oběti, odevzdáváme Ti obchod
s dětmi a ženami, všechny ty surogátní agentury, reprodukční kliniky, spermabanky, propotratové
organizace, jako je Plánované rodičovství a Evropské parlamentní fórum pro sexuální a reprodukční
práva, které tak agresivně útočí na život. Požehnej jim k obrácení a smiluj se nad lidstvem. +
5. Který za nás byl ukřižován – osvobození od strachu
Golgota je místem naší spásy, Tvé smrti, Ježíši, ale i Tvého zmrtvýchvstání. Zde jsme dostali dar
věčného života v ustavičné radosti. Na Golgotě bylo dokonáno největší dílo lásky. S obavami
hledíme na toto místo, a přitom si ho máme zamilovat, neboť právě zde se naplní naše touha - a láska
každého z nás dozná útěchy. Zde překročíme práh Otcova domu. Pane Ježíši, zde bychom Ti chtěli
odevzdat to, co v této době tolik zatemňuje lidská srdce a mysl a co je záminkou všech těch
soudobých zhoubných procesů. Odevzdáváme Ti lidský strach, kterým jsme se nechali spoutat a
odvádět od lásky. Na první místo jsme si dali zdraví, ale vše, co je před Tebou, se stává modlou a ta
nás spoutává. Dokonalá láska strach zapuzuje, proto Tě prosíme, Pane Ježíši, obnov naše srdce svou
láskou. Znovu nás zapal svatým požárem lásky a dej, skrze své svaté umučení, osvobození všem
lidem žijícím ve strachu, úzkostech, depresích, ať se v modlitbě obrací k Tobě. Neboť kdo se modlí,
nebojí se budoucnosti a neztrácí naději. Odevzdáváme Ti je všechny, i ty, kteří zasévají strach a
používají ho k naplnění svých cílů. Odevzdáváme Ti kovidovou nadvládu a prosíme, aby ses nad
námi smiloval. Pane Ježíši, Ty víš, že v mnoha rodinách vládne bolestné rozdělení kvůli očkování.
Ty znáš pravdu. Pomoz nám, ať se dokážeme přijímat, ať jsme nebo nejsme očkovaní. Přines pokoj
do rodin, do duší. Zříkáme se strachu z budoucnosti a věříme: budoucnost je Boží. +

4

Modlitba po bolestném růženci: Pane Ježíši, použij nás, ať osušíme Tvoje slzy. Použij nás, ať
setřeme Tvé slzy. Svaté Srdce, použij nás k útěše svého Srdce. Svaté Srdce, použij nás
k vytahování trnů, které se ovíjejí kolem Tvé hlavy a Tvého Srdce. Pane Ježíši, použij nás
jako Svého místa odpočinku. Sladký a něžný Ježíši, použij nás jakýmkoliv způsobem pro
Svou radost a potěšení. Našim přáním je přinést úsměv na Tvé rty. Amen.

Slavný růženec
1. - který slavně z mrtvých vstal - za obrácení našeho národa
Snad v žádné době nebylo lidstvo tak zaslepené vlastní pýchou a tak manipulované mocnostmi
pekelnými. Platí to i o našem národu. Po svém osvobození z komunistických pout spojil své bytí
především s tím, co je materiální, a tak duše našeho národa je opět zatížená a spoutaná lžemi satana.
Ale i on je slabý vůči těm, kteří mu nedají souhlas, a proto jako zástupci Čech, Moravy, Slezska a
Slovenska odmítáme všechno to, na čem spočinul stín zla a nesouladu s Evangeliem. Odprošujeme
Tě za svůj duchovní úpadek, litujeme, že se nesnažíme více být druhým lidem oporou, že
nevyužíváme všech příležitostí k probouzení touhy v lidech po Bohu. Litujeme své uzavřenosti,
pohodlnosti a egoismu. Pane Ježíši, Ty hledáš nové živé oběti, ty z nás, kteří jako Ty, vydají svůj
život za spásu svých národů. Odevzdáváme se Ti a odevzdáváme Ti Český i slovenský národ, naše
země a děkujeme Ti za Tvé požehnání. +
2. – který na nebe vstoupil – za volby do poslanecké sněmovny
Všichni jsme zkaženi pýchou a ješitností. Setkání lidí je jako tržnice, kde každý chce, aby si ho
všimli, cpe se mezi druhé svými promluvami, aby na sebe soustředil pozornost. Každý chce být výše
– než je – v očích těch druhých. Touží po obdivu a ohodnocení, chce být větším, významnějším než
druzí. Potlesk, nadvláda, obdiv, podřizování si druhých... Tato nákaza prvotního hříchu se rozlézá
stále víc. Myslíme si, že se tento popis hodí na poslaneckou sněmovnu, ale zkoumáním svého srdce si
musíme přiznat, jak snadno tomuto předvádění také podléháme. Pane Ježíši, litujeme své
domýšlivosti, samolibosti, panovačnosti, že se honíme za přeludy a lžemi světa, za jeho prchavou
slávou. Odpusť nám a pomoz nám. Za pár dní budeme volit ty, kteří nás budou zastupovat
v parlamentu. Proto Ti nyní odevzdáváme tyto volby, všechny voliče, strany a seskupení, kandidáty,
volební komise, sčítání hlasů, ale také i netransparentnost voleb. Vícero lidí nechce jít volit, neboť
nevidí žádnou naději. Pane Ježíši, Ty jsi naše naděje, ne politici! Odevzdáváme Ti volby, abys do
nich zasáhl, aby byli zvoleni ti lidé, kteří jdou za pravdou, kteří budou ctít Boží zákony, kteří budou
mít odvahu postavit se zlu a své zvolení přijmou jako službu Tobě a národu. Děkujeme za Tvé
požehnání pro ně. +
3. - který Ducha Svatého seslal – za mocnou evangelizaci Evropy a celého světa
Všichni jsme povoláni budovat království Boží na zemi. Všichni máme představovat jedno v Bohu,
všechny nás musí spojovat Láska. Učíš nás, Pane Ježíši, abychom na vše hleděli z Tvého úhlu vidění,
ne ze strany vlastních zálib. Vždyť nejcennější skutečnosti života pro budování Božího království
jsou ty, které vyžadují těžkosti a sebezapření. Litujeme toho, že tak těžko snášíme protivenství,
reptáme a naříkáme nad svou situací a problémy. Prosíme Tě o dar trpělivosti a soucítění a obětujeme
Ti své bolesti a přemáhání – vše za novou evangelizaci. Kéž povstanou noví apoštolové s Božím
slovem na rtech i v srdci, aby víra v Trojjediného Boha zapustila opět kořeny v srdcích Evropanů.
Vyhlašujeme Boží vítězství nad ateismem a sekularismem, a prohlašujeme, že Kristus zemřel, ale
žije – vstal z mrtvých. Vyhlašujeme tuto pravdu nad všemi, kteří ji neznají a prosíme za rozžehnutí
svatého požáru nad Evropou, za probuzení lidí ze lhostejnosti, za vznik nových duchovních
ohnisek zakotvených v P. Marii a v Eucharistii. Odevzdáváme Ti, Pane Ježíši, naši prosbu za nové
vylití Ducha Svatého… Nyní jsme otevření a úplně odevzdaní Tvé vůli, Tvému Svatému Duchu. On
nás všechny přivádí k Tobě. Obnovuje naši duši, vlévá do ní Tvou lásku a Tvůj pokoj. Klaníme se Ti,
díkučiníme Tvé lásce a děkujeme za Tvé požehnání nové evangelizaci. +
5

4. – který tě, Panno, na nebe vzal – za vládu (současnou i budoucí)
Žijeme v době, kdy je nám odpíráno vést život ve vší zbožnosti a důstojnosti. Ale když se
zamyslíme, kdy jsme se naposledy modlili za dobrou vládu? A přitom je Bohu milá dobrá vláda.
Taková, která umožňuje dobré podmínky pro kázání evangelia a obrácení lidí ke Kristu. Svatý
Pavel ve svém listu Timoteovi tento úmysl modlit se za dobrou vládu klade na první místo. Když se
modlíme podle Boží vůle, víme, že nás Bože vyslyšíš. Přijímáme proto Tvé zaslíbení, Otče, koříme
se před Tebou a hledáme Tvou Tvář. Zříkáme se svých zlých cest, hříchu a roztříštěnosti, která Tě
zastírá, i když jsi tak blízko každého z nás. Modlíme se za dobrou vládu (současnou i budoucí),
která bude sloužit Tvému zákonu lásky. Odevzdáváme Ti ji, Pane Ježíši, a na přímluvu svatého
Václava, dědice české země, dej jí ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektuje Tvůj spravedlivý
řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporuje
zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravuje svěřený
majetek a svým jednáním dává dobrý příklad celé společnosti; ať je zodpovědná vůči dalším
generacím, probouzí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Děkujeme Ti za Tvé požehnání pro
naši vládu. +
5. – který tě, Panno, v nebi korunoval – za pevnou a živou víru a za pronásledované křesťany
Zdá se, že v současných temnotách, které se souhlasem lidí stále více zahalují svět, jediným světlem
je hrdinská víra a věrnost Tvému učení, Pane Ježíši. A svěření se do péče Tvé i naší Matky, která
šlape hlavu hada. Děkujeme Ti, Bože, že dovoluješ, aby Panna Maria přicházela na naši zem, a tak
nám pomáhala chránit dar živé a pravé víry. Že nám posíláš svatého archanděla Michaela, aby nás
bránil a ochraňoval. Jsme stvořeni k Tvému obrazu, Bože, jsme Boží děti. Ale kolikrát posloucháme
zlého ducha, a pak se podobáme jeho ohavnému obrazu. Bože, litujeme své pýchy, vedoucí nás
k samostatnosti a spoléhání se na sebe, odpusť naši zbabělost. Ptáme se, jak velká je naše víra, když
jsme kvůli hygienickým opatřením opustili své kostely na rozdíl od křesťanů praktikujících svou víru
navzdory islámskému terorismu. Kdy přijetím křesťanství riskují zatčení, uvěznění a popravu.
Odevzdáváme Ti, Pane Ježíši, celou subsaharskou Afriku, jižní Asii, Afghanistán a další regiony,
kde jsou křesťané pod stále větším tlakem a útiskem. Odevzdáváme Ti všechny křesťany, kteří jsou
pronásledováni pro svou víru i jejich pronásledovatele a především vlády jejich zemí, aby je chránily
a důsledně dbaly na dodržování náboženské svobody. Odevzdáváme Ti západní politiky a
mainstream, který nechce uznat fakta narůstající genocidy křesťanů a násilí na křesťanech farizejsky
přehlíží. Požehnej, Pane Ježíši, všem uvězněným a zotročeným bratřím a sestrám a přines jim
osvobození. +
Po slavném růženci:
Panno Maria, Vítězná ochrano Moravy, děkujeme Ti, že se s námi modlíš, že nabízíš naše modlitby,
přikryté svou září, nebeskému Otci. Bůh nám nabízí Tvé Srdce jako veliký záchranný prostředek,
abychom odolali svodům zlého ducha a čelili soudobému odpadu. Slibuješ všem, kdo se Ti zasvětí
ochranu před bludy a věčnou spásu. Zabraňuješ, abychom nepadli, a prosíš každého kněze, který
chce zůstat věrný, aby se zasvětil Tvému Neposkvrněnému Srdci a jeho prostřednictvím, aby toto
zasvěcení vykonali všechny Tvé děti. Říkáš, že je to jako sérum, které nám dáváš jako dobrá Matka,
abys nás uchránila před epidemií ateismu, která zohyzďuje tolik Tvých dětí a vede je k duchovní
smrti. Děkujeme Ti, za tuto milost žít a růst ve Tvém Srdci, a těšíme se, že se za chvíli v Tvé bazilice
zasvětíme Tvému Srdci.
Zdrávas Královno…
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Pokud bude čas:
Modrá kniha z 2.10.1993 - Andělé strážní (mají svátek 2. října) mají především úkol být vaším
světlem na vaší cestě, mají vás chránit před velkou temnotou, která vás obklopuje, mají za úkol být
obranou vašeho života. Je tolik podlých nástrah, které vám chystají zlí duchové, démoni, kteří
zaplavili svět a všude usilují, aby svedli duše do věčné záhuby. Jejich aktivita je nyní nesmírně
intenzivní, protože se spojila se silou, kterou mají v sobě sdělovací prostředky, jako je televize a
tisk. S podlou rafinovaností se šíří zlo pod pláštěm dobra, hřích jako uplatnění vlastní svobody,
přestoupení Božího zákona jako nový výdobytek tohoto ubohého a zvráceného lidstva.
Jak jsou silné ustavičné útoky zlých duchů, aby zranili také váš fyzický život nehodami, neštěstími,
atentáty, nemocemi, kalamitami, výbuchy násilí, válkami a revolucemi! Andělé strážní mají úkol s
vámi válčit ve stejné bitvě, abyste dosáhli téhož vítězství.
Ve velké zkoušce, která nyní nadešla, se stala ještě zarputilejší a krvavější velká válka mezi Ženou
oděnou sluncem a Rudým drakem, mezi silami dobra a silami zla, mezi Kristem a Antikristem. Je to
bitva, která se odehrává především v rovině duchů: dobří duchové proti zlým duchům; andělé proti
démonům, sv. Michael proti Luciferovi.
Modlitba: Ať archanděl Michael a jeho andělé ochraňují naši zemi a vše, co k ní patří,
zvláště pak české politiky, zákonodárce, sdělovací prostředky a celé školství. Ať Duch
Boží naplní srdce všech, kdo se podílí na vykonávání moci a na výchově nových
generací. Ať naplní srdce všech, kdo v naší zemi žijí. O to prosíme ve jménu Ježíše
Krista, ať je jediným pánem naší země: Všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen.
Anděle Boží…

7

