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Věříme, že Ty jdeš, Pane, před námi a vedle nás naše nebeská Matka, aby nás stále
povzbuzovala, v patách nám jdou naši andělé strážní. Maria, toto je Tvoje bitva, prosíme Tě,
pomoz nám, ať tímto putováním oslavíme Tvého Syna a On ať zasáhne svou mocí a usmrtí plány
pyšných, těch, kteří chtějí zničit řád daný nám Bohem. Tímto svým dobrovolným pokáním a
obětí chceme usmířit Boží hněv za naše vlastní pochybení a hříšnost a vyrovnávat dluh za druhé,
kteří neodpovídají na Lásku Trojjediného Boha.
Prosíme o milost, abychom si mohli přizvat na pomoc armádu modlících se duší, a to duší
očisťujících se v očistci, jejichž památku si dnes připomínáme, duší tvořící církev vítěznou, to jsou
naší svatí patronové v nebi a duší těch nejmenších, kteří se nemohli narodit do tohoto světa,
protože jejich život byl násilně ukončen úmyslným zabitím, potratem.
Důvěřujeme Tvým slovům, Panno Maria, že nejúčinnější zbraní je svatý růženec. Říkáš nám:
Nikdy se nepřestávejte modlit svůj růženec, přicházejte s radostí a modlete se růženec.
Bohatý člověk neodpoví, ale chudý ke mně přijde se svým růžencem a v jeho chudobě mu
budu naslouchat, jak se modlí tuto prostou modlitbu, protože všechno, co je chudé a prosté,
je smrtící pro satana, který je ješitnost sama. To je jeden z hlavních důvodů, proč ďábel
nenávidí růženec. Satan bude spoután růžencem.
Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, Sláva Otci
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Prosba o spojení se s modlitbami duší v očistci
Kolik duší teď trpí v očistcovém ohni. Toužíme je vysvobodit z očistce, aby mohly přijít k Tobě,
Pane Ježíši. Ony tak velice po Tobě touží, aby byly u Tebe, ale nejsou toho schopny kvůli
znamení hanby, které je na jejich duších. Chceme jim zkrátit očistnou dobu svou modlitbou a
skutky lásky.
Děkujeme Ti, Pane, za toto velké společenství modlitby se svatými dušemi v očistci, a děkujeme
jim, že i ony se za nás modlí a obětují za nás svá utrpení pro naše dobro. Kéž naše modlitby jim
pomáhají vysvobodit se z oněch lidských nedokonalostí, které jim brání vejít do věčné radosti ráje.
Především se spojujeme s modlitbou těch duší v očistci, které se za svého života zasvětili
Neposkvrněnému Srdci P. Marie, neboť ony velmi touží po tom, nám pomáhat. Naši společnou
modlitbu obětujme za všechny ty, kteří nepodléhají duchu světa a bojují proti všem lživým
ideologiím současné doby. Za kněze a biskupy, za prezidenta, poslance, senátory, úředníky,
učitele, laiky a aktivisty v boji za záchranu rodiny, jak nám byla zjevena skrze svatou rodinu z
Nazareta, za ústavní zakotvení manželství muže a ženy, za odmítnutí gender ideologie, za nepřijetí
IÚ a za prozíravost nás všech, především za osvícení Duchem Svatým pro novináře a pracovníky
sdělovacích prostředků. (možno jmenovat paní Janu Jochovou z Aliance pro rodinu, p. Ninu
Novákovou, p. senátorku J.Chalánkovou, kněze Petra Piťhu a další bojovníky).
Radostný růženec:
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
Modlitba pokorného proráží nebesa, říká Písmo (Sír 35,17), ale proráží také žaláře Zlého a rozbíjí
jeho plány. Pokorná modlitba má tedy dvojí účinek. Panno Maria, a Ty nám svými ústy, ústy
nejpokornější Služebnice Boží, říkáš, abychom se probudili ze své otupělosti a zanechali hříchu.
Naše generace odmítá Boha, Toho, který nám dává svého Svatého Ducha. A jen Duch Sv. nás může
v Božské lásce našeho Tvůrce proměnit. Kéž bychom si chtěli uvědomit, jaká síla spočívá v Jeho
lásce, jaké úchvatné poklady jsou v Jeho Svatém Srdci. Maria, když Tebe zastínil Duch Svatý, byl
přijat do Tvého panenského Srdce plného ctností, aby se zde stal Bohočlověkem. V Srdci, kde kvete
každá ctnost a uchvacuje svou vůní dokonalé Lásky Nejsvětější Srdce Božího Syna. Radujeme se,
že můžeme být v blízkosti Tvého Srdce, které září jasněji než slunce, než všechna souhvězdí
dohromady.
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Maria, kéž jako Ty, přijímáme všechny své zkoušky s láskou a s velkou pokorou, jen tak bude
ďábel odzbrojený a prchne před těmito ctnostmi. Naše svatá Matko, přijmi naši dobrou vůli, my
chceme dělat pokání za všechny urážky, kterých se dostává Tvému Neposkvrněnému Srdci; ano,
pro lásku se dobrovolně chceme stát obětí lásky. Amen.
2. …se kterým jsi, Panno svatou Alžbětu navštívila
Nepřátelství položím mezi tebe a Ženu, mezi tvé a její potomstvo. Ona ti rozdrtí hlavu, zatím co ty
budeš činit úklady její patě (Gn 3,15). Panno Maria, zvítězila jsi, když díky Tvému ANO se Slovo
stalo tělem v Tvém nejčistším lůně a když se Tvůj Syn Ježíš obětoval na Kalvárii na oltáři kříže. Ve
svém boji jsi pokračovala po dlouhá léta pozemské cesty církve. Za svá největší vítězství děkuje
církev Tvému zvláštnímu mateřskému úsilí. Když Tvůj nepřítel chtěl bludem ateismu oklamat celé
lidstvo, ukázala ses z nebe na zemi - v Lurdech, jako Neposkvrněná, abys nás potěšila a povzbudila
ve víře. Když se ateismus zformoval jako moc, usilující o dobytí celého světa a o úplné zničení
církve, znovu ses ukázala z nebe ve Fatimě, abys nám řekla, že v této hrozné bitvě zvítězíš Ty. A
tak jako jsi kdysi putovala za Alžbětou, tak nyní putuješ po všech končinách naší země a osobně
zasahuješ, přemáháš satanovy úklady a drtíš mu svou patou hlavu.
„Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“. Tato Tvá věta nám stále rezonuje v srdcích, každým
krokem při výstupu na tuto horu, kde jsi před sedm set sedmdesáti sedmi léty (777) zvítězila nad
Tatary, stávají se Tvá slova jasnější, silnější a nepřekonanou jistotou. Ano, Maria, Ty,
Neposkvrněná jsi při nás. Říkáš nám: „Nebojte se! Nestrachujte se ničeho, protože máte vedle sebe
svou Neposkvrněnou Matku!“ V těchto chvílích naší očisty dáváš o sobě vědět mimořádnými
způsoby a vedeš nás proti celému velikému vojsku zla. Děkujeme Ti a přijímáme Tvé
Neposkvrněné Srdce jako jeden z největších darů Našeho Otce, nám – svým dětem. Bohu buď
vzdána chvála, čest a dobrořečení. Amen.
3. …kterého jsi, Panno v Betlémě porodila
Maria, když Tvé Neposkvrněné Srdce zachytilo první slzy Božského Dítěte, byla hluboká noc. Ještě
temnější noc však zahalovala lidstvo zotročené hříchem, které už nemělo naději na záchranu. V této
tak hluboké noci vzešlo světlo a narodilo se malé Děťátko. Ve chvíli, kdy to nikdo nečekal a kdy
Ho nechtělo přijmout žádné místo… Dnes více než kdy jindy je svět ponořen do tmy. Led nenávisti,
pýchy a nevěry obklopuje srdce lidí. Také církev je rozvrácena hlubokou krizí. Útočí se na samou
podstatu stvoření. Rodina je ohrožena, institut manželství se ničí. Ale díky Tvé mocné přímluvě se
pustina našich srdcí opět otevírá, z nebe sestupuje neočekávaně nové světlo, slavnostní hlahol
andělů přerušuje posvátné ticho, a připravená srdce přijímají svého Boha, který se rodí z Tebe,
Neposkvrněné. Skláníme se spolu s Tebou a adorujeme svého Boha ve svých srdcích. Klaníme se
mu společně s Tebou a vyznáme: Ježíš – Tvůj Syn, je pravý Syn Boží. Pane Ježíši, náš Bože,
klaníme se Ti a zříkáme se všeho, co nás váže ke světu. Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi opustil svůj
trůn obklopený anděly a přišel jsi do naší pustiny hledat duše, abys je uzdravil a zachránil. Ty jsi
náš Spasitel, klepeš na naše dveře, přitahuješ nás k sobě, abys nás živil. Krášlíš nás a čistíš… Hojíš
všechny naše rány, obnovuješ nás, činíš nás celistvými, těšíš nás. Pane Ježíši, otvíráme Ti své nitro..
Přijď, chceme Tě sdílet. Ty jsi Ježíš a Ježíš znamená Zachránce.
4. …kterého jsi, Panno v chrámě obětovala
Kdo má srdce dítěte, tomu se odhaluje Otcovo tajemství. Duch Svatý sestupuje na chudého starce
v zástupu. Stařec rozpíná ruce, aby s láskou přitiskl k sobě slíbeného Mesiáše, očekávaného
Spasitele. Maria, díváte se v údivu na sebe se sv.Josefem, poprvé je vyjeveno tajemství lidským
hlasem… „Toto Dítě bude ustanoveno jako znamení odporu, pro spásu i záhubu mnohých!“…
P. Maria, prosíš nás, abychom se stali dětmi, abys nás mohla nosit na svých rukou. Jako jsi to
učinila se svým Dítětem Ježíšem, i s námi chceš přijít do svatého Božího chrámu a obětovat nás
jako celopal Otci na usmíření jeho Božské spravedlnosti. Proto se s Tebou, Maria a sv. Josefe,
skláníme před naším Pánem a Bohem a prosíme:
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Ježíši, usměrni naše kroky, touhy našich srdcí, slyš naše volání lítosti. Tvou starostí je naše svatost,
očekáváš od nás pokání. A tak Ti skrze Neposkvrněné Srdce P.Marie obětujeme své bolesti, trápení,
starosti, a přijímáme všechny obtíže, se kterými se setkáváme ve všedním životě. Obětujeme Ti, i
toto naše noční putování (bdění). Děkujeme Ti, Ježíši, že nám velkodušně nabízíš celé své Srdce,
kéž uděláme prostor Tvým slovům a nepodléháme svému lidskému smýšlení. Tvá milost je nad
námi a slitování nás obklopuje… Přijď, Duchu Svatý a spočiň na nás! Jsi sladkou manou z nebe,
živící chudé. Jsi planoucím ohněm našeho srdce a vnímáním Božích tajemství. Tvá láska k nám
převyšuje všechnu lidskou lásku. Přijď a učiň nás těšiteli Ježíšova Nejsvětějšího a Mariina
Neposkvrněného Srdce! Amen.
5. …kterého jsi, Panno v chrámě nalezla
P. Maria, o Tvém Srdci se dozvídáme v Písmu svatém na místě, kde evangelista Lukáš popisuje
událost, kdy se Ti ztratil Tvůj Syn. Ušli jste se sv. Josefem den cesty, a když jste Ježíše nenašli mezi
příbuznými v procesí, vrátili jste se do Jeruzaléma. A tam po 3 dnech bolestného a usilovného
hledání, nacházíte Ježíše mezi učiteli. „Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být
tam, kde jde o věc mého Otce?“ … Jeho Matka uchovávala to vše ve svém Srdci!
Maria, zvedáme své oči k Tvému Srdci a velmi si přejeme vstoupit do ohniska Tohoto Srdce.
Vstoupit tak, jako se vstupuje do oceánu lásky, protože Tvá bohatství jsou veliká jako moře,
všechna bohatství nebe a země leží ve Tvém Srdci.
P. Maria, za celou církev, za celý svět konáme pokání za hříchy vůči Tobě. S bolestí litujeme a
odprošujeme našeho Boha, za lhostejnost a odmítání Tebe, Blahoslavené Matky, za urážky proti
Tvému Srdci. Odprošujeme za celý náš národ, který se přesně před 100 lety dopustil tak strašlivé
pohany Tebe, Neposkvrněné. Litujeme, že naši předkové nedokázali zabránit strhnutí a zničení
Mariánského sloupu, ze kterého jsi tak štědře rozdávala milosti Praze a celému našemu národu.
Litujeme, že ani my, po sto letech, jsme nedokázali tuto strašlivou urážku napravit a odčinit.
Modlíme se, aby kletba nad naší zemí způsobená zneuctěním Mariánského sloupu, byla sňata.
Ať Ty, Žena oděná nádherou slunce, opět kraluješ nad Prahou a celou naší zemí. Pane Ježíši, Ty jsi
dal Neposkvrněné moc nad každým plemenem a každou zemí, aby pro Tebe připravila přímou
cestu, pro Tvůj návrat. Modlíme se, aby Tě Pane Ježíši, nalezli všechny duše, které Tě doposud
míjeli. Ať Tě naleznou v Srdci, které je Neposkvrněné. Amen.
Zasvěcení Panně Marii dle sv. Ludvíka Grignona z Montfortu: (kdo se připojí k zasvěcení, ať
na konci modlitby řekne: Amen!)
Před tváří celého nebeského dvora se dnes, ó Maria, vyslovujeme pro Tebe: buď naší Matkou a
Královnou. Ve vší podřízenosti a lásce Ti odevzdáváme a zasvěcujeme své tělo a svoji duši, své
statky viditelné i neviditelné i plody svých dobrých skutků, minulých, současných i budoucích.
Přenecháváme Ti plné a veškeré právo nakládat s každým z nás a se vším, co nám náleží, bez jediné
výhrady, podle Tvého zalíbení, k větší slávě Boží v tomto čase i na věčnosti. Amen.
Úryvek z Modré knihy: Mějte účast na mé bolesti, protože ve světě panuje svou tajnou silou
zednářství, které přivádí k uvolnění mravů, ke ztrátě mravního smyslu, k oslavování sexuální
svobody, k rozbíjení rodiny rozvody, kontrolou porodnosti a potraty, Mé vítězství přijde s pádem
praktického ateismu v celém světě, s porážkou sil zednářských a satanských, zničením velké moci
zla a s úplným vítězstvím Boha ve světě zcela očištěném velkým trestem milosrdenství. Mé
Neposkvrněné srdce je vaším bezpečným útočištěm, ve kterém vás utěšuji, bráním, chráním a
připravuji žít hodiny, které si toužebně přejte a očekáváte, hodiny triumfu Božího Milosrdenství nad
světem.
Odkaz na zednářství v Písmu svatém: Zj 16, 13-14, 15 A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a
z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští,
kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující
den Všemohoucího Boha. (3 nečistí duchové vytvářejí trojúhelník – znamení zednářů).
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B. Prosba o spojení se s modlitbami těch nejmenších, zabitých při potratech.
Bože, prosíme Tě o milost, být spojeni v modlitbě bolestného růžence s modlitbami těch
nejmenších, kterým jsme odepřeli možnost narodit se do tohoto světa. Věříme, že Ty jsi tyto své
maličké neopustil, když umírali tak bolestným způsobem, odmítnutím těch, kteří by je naopak
měli milovat. Věříme, že křtem touhy přišli k Tobě do nebeského ráje a nyní se modlí za své
rodiče, za jejich obrácení, aby se jednou v nebi spolu setkali. I my se spojujeme s nimi v této jejich
veliké touze a prosíme spolu za všechny ty, kteří páchají zlo ve světě, jenž jsi pro nás s takovou
láskou stvořil. Za ty, kteří útočí na samou podstatu Tvého stvoření a znovu podléhají satanově
výzvě: Budete jako Bůh! Uvěřili ďábelským lžím a podlým nástrahám. Modlíme se za všechny ty
organizace, veřejné i tajné, jejichž jména znáš nejlépe Ty sám, Bože, za LGBT loby, za všechny
učitele, ale i kněze a novináře, kteří mají vliv na druhé, především na děti a mládež. Abys je
obrátil od tmy ke světlu a oni poznali, jak Jsi dobrý. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad nimi.
Amen.

Bolestný růženec
1. …který se za nás Krví potil
Panno Maria, spolu s Tebou vstupujeme do hlubiny Ježíšova Srdce, abychom okusili hořkost jeho
duše a pronikli hluboké tajemství jeho oběti… Po ustanovení Eucharistie, tohoto nevýslovného
daru, následoval hned krvavý a strašný smrtelný zápas v Getsemanech, při kterém byl Ježíš
ponechán sám sobě v okamžiku, kdy právě nejvíce potřeboval podporu a posilu: Zakusil hořké
opuštění od svých, byl zrazen Jidášem a zapřen Petrem. Kolik z nás Jej zrazuje, protože jsme
podněcováni touhou po větším ohlasu a následování, přizpůsobováním ideologiím současné doby,
kolikrát opakujeme Petrův čin, když Tě Bože zapíráme, ze zbabělosti a ze strachu. Pane Ježíši,
odprošujeme Tě, za to, že nám dělá dobře lichocení světa, že činíme ústupky, když si děláme Tvé
království pohodlnější. Odprošujeme Tě za všechny okamžiky, kdy jsme šli ve stopách tohoto světa
a kdy jsme se báli být odlišní od jiných, od veřejného mínění. Odprošujeme Tě, že děláme ze sebe
cenzora nadřazeného Boží pravdě. Odprošujeme Tě za to, že si Tě upravujeme podle svého
náhledu, jak se nám to hodí; za to, že jsme neměli pochopení pro Tvůj příklad sebezáporů a lásky.
Co může být, Pane, horšího, než Tě zradit… Jidášova zrada se nestala v důsledku Tvého špatného
výběru apoštolů, ale kvůli tomu, že tento nešťastník se ohlížel nazpět a více si hleděl světa než
Tebe, svého Mistra a Pána! Panno Maria, pomoz nám, ať přemáháme strach i malomyslnost. Ať
jsme vždy věrni Ježíši a Jeho evangeliu. Jen s Tebou Maria, můžeme být pokorní, silní a stateční.
Amen!
2. …který byl za nás bičován
Panno Maria, kolik krve viděly Tvé plačící oči v den oběti Tvého Syna! Byl přiveden z bičování
jako jedna rána. Hrozné římské důtky zanechaly na jeho těle hluboké rány, z nichž hojně
vytékala Krev a pokryla nachový plášť. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben
člověku... Slzy a Krev jsou cenou za naše vykoupení, jsou znamením nesmírného utrpení, jsou
darem Božího milosrdenství, které sestoupilo k obnově celého světa.
Nestěžoval sis Ježíši, když jsi dobrovolně nastavil svá záda pro naši spásu. A šlehy stále dopadají
na Tvá záda naším reptáním, odsuzováním, kousavou kritičností… Nyní stojíš mlčenlivý vedle
každého z nás, oděný do své svaté Krve. Žízníš po lásce, a my Tě toužíme utěšit, Tvé srdce tak
nemilované a tak nepochopené. Ježíši, jsi pro nás nejžádoucnější, nejmilovanější, nejdůležitější,
nejpotřebnější… Kéž Tě oslaví naše utrpení. Modlíme se za hříšníky, modlíme se za ty, kdo kují
neuvěřitelné pikle proti Tvému Svatému Duchu. Vydáváme všechny Tvé nepřátele pod moc Tvé
svaté Krve a prosíme za jejich obrácení. Amen.
3. …který byl za nás trním korunován
Pane Ježíši, trnová koruna probodává Tvou hlavu, z níž prýští potůčky krve, ta stéká a pokrývá
k nepoznání Tvou svatou Tvář. Jak těžké je pro nás vidět Tě tak znetvořeného.
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Ale jak hrůzný musí být pohled z nebe na naši generaci. Naše hříchy předčily hříchy Sodomy a
Gomory. Naše generace je odbojná, poskvrněná nevinnou krví a žije ve stínu satanově. Naše
srdce - nadutá a plná arogance, se považují za rovná Tobě, našemu Bohu. Ve své zkaženosti
vkládáme naději do všeho, co nejsi Ty. Doufáme v lidi a v bohatství, věříme, že všeho můžeme
dosáhnout svými vlastními lidskými silami. Pane, ale my se zříkáme tohoto zednářského
smýšlení, které nás dělí od Tebe, jako zeď. Zříkáme se této naduté rafinovanosti, která se
odvolává na víru, a přitom spoléhá na svou vlastní sílu, svou autoritu a svůj rozum. Svět nahradil
tvou slávu lží, tvou věčnou oběť duchem vzpoury, ale my se zříkáme ducha vzpoury. My, tvoji
maličcí, následujeme Tvůj hlas vybízející nás k pokání, nechceme žádná vysoká místa a pocty,
své kroky klademe do Tvých šlépějí značených Tvou svatou Krví. Modlíme se, Pane, abys
uvolnil pouta, která nás stále ještě vážou ke světu. Naše víra je slabá, modlíme se, abychom
nepropásli Tvou milost, abychom konali Tvou svatou vůli. Amen.
4. …který za nás nesl těžký kříž
Panno Maria, Tebou se necháváme vést na Kalvárii, abychom společně prožívali bolestné a
drahocenné hodiny Ježíšova smrtelného zápasu. Tvůj Ježíš se stal Mužem bolesti. Už nemá
podobu člověka. Je rozdrcen těžkým utrpením, krutým způsobem je roztlučen, potupen, ponížen.
Jeho Srdce je drceno nezměrným břemenem nevděčnosti. Jeho tak živé a hluboké oči jsou nyní
zastřeny závojem zrady a opuštěnosti. Trpí bez nářku; je tichý jako beránek… Učíš i nás jít
životní cestou ochotně a tiše. Kéž se nikdy nepokoušíme uniknout zkoušce. Kéž se nedomáháme
lidských útěch. Kéž věrně neseme svůj kříž, jako Ty. Neboť tak najdeme Tvé Srdce Matky, která
nám pomáháš říkat „ano“ Otcově vůli… Zdá se, že tento svět je mnohem víc ochoten zabíjet než
milovat, každý den propuká vraždění dětí. Ať se Tvé oči, Ježíši, obrátí kamkoli, vidí zradu,
vraždy, zkaženost, cizoložství, klam, nepořádek v manželství, pošklebování se náboženství,
poskvrnění duší, křivopřísežnictví, hříchy proti vší přirozenosti, vidí ukvapená srdce běhající za
falešnými proroky… Tvůj hlas sténá z nebes, Tebe, který jsi živý pramen čistoty. Pane, prosíme
Tě, pomoz nám, ať se vyhýbáme světu, který má všechno, jenom ne Tebe. Ty máš pro každého
z nás místo ve svém Srdci. Přijmi nás, Pane, spojujeme svá srdce s Tvým a prosíme o Tvé
milosrdenství pro všechny nešťastníky, kteří uvěřili satanským ideologiím. Amen.
5. Který za nás byl ukřižován
Hřeby prorážejí ruce a nohy, Krev teče proudem a stéká na dřevo kříže. Po dobu tří hodin
mučivé agónie zůstáváš, Panno Maria s Janem a zbožnými ženami pod křížem. Společně jste
umyti Jeho Drahocennou Krví. Když pak vydechl naposledy, římský setník mu kopím probodl
bok, z něhož vychází Krev a voda, symbol svátostí a našeho znovuzrození. A z tohoto pramene
se rodí církev, rodí se v kolébce vytvořené z Krve Syna a ze slzí Matky. Nyní, když tma znovu
padla na svět a noc zahaluje zbloudilé lidstvo, díváme se s Tebou, Maria na Toho, kterého
probodli, abychom pochopili, že vítězství nad zlem, nenávistí a nad smrtí, bylo získáno pro nás silou milosrdné lásky Ježíše, našeho božského Vykupitele. Náš Bože, jsi znovu křižován každou
hodinu lidskou hříšností a zlobou. Hříchy naší generace probodly celou věčnost, probodly Tvé
svaté Srdce. Stezka vykoupení je vyznačena Tvou vlastní Krví…
Pane Ježíši, nasloucháme úderům Tvého svatého Srdce a věříme, že nás jejich zvuk ochrání před
každou myšlenkou na vzpouru. Obětujeme Ti svou vůli, odevzdáváme se Ti a dovolujeme Ti
zbourat zeď, která nám zabraňuje v setkání s Tebou, v plnosti Tvé lásky. Prosíme Tě za duše,
jejichž nohy sešly z pravé cesty, vezmi je za ruku a veď jejich kroky zpět na správnou stezku.
Modlíme se za hříšníky, aby přestali bloudit nocí a opravdově se smířili se svým Otcem
v nebesích. Amen.
Po bolestném růženci:
Máme před očima výkupné, které Jsi za nás, Ježíši zaplatil. Byl jsi pokořován, trýzněn a hanoben
a dobrovolně Jsi podstoupil nejbolestnější smrt. To všechno z lásky. Tvá láska k nám je Ježíši
nekonečná. Jsi ochoten opakovat Své umučení, nešetříš se.
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Stále nám opakuješ svá slova, aby konečně pronikla do našich srdcí. Děkujeme Ti a prosíme Tě,
abys vyslyšel naši zásvětnou modlitbu k Tvému Srdci:
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Prosba o spojení se s modlitbami svatých
Bože, prosíme Tě o milost, být spojeni v modlitbě slavného růžence s modlitbami svatých,
především našich svatých českých patronů a předků. Všech těch, kteří se nyní radují s Tebou
v nebi. Je pro nás velkou posilou jistota, že svatí nám v nebi pomáhají svými modlitbami, jsou
při nás, aby nás utěšili v soužení, dodávají nám sílu v obtížných situacích, pomáhají nám
odstraňovat překážky, na které narážíme při své životní cestě, a především nám pomáhají
překonávat úklady, které nám strojí náš Protivník, ďábel. Kéž se nyní ráj spojí se zemí. Naši
drazí svatí patronové, odrážejte na nás světlo své blaženosti, abychom zde na světě mohli žít pro
dokonalou oslavu Nejsvětější Trojice. Prosíme spolu s vámi za obrácení českého národa i za
všechny sousední státy. Aby se spojili všichni lidé dobré vůle a znovu vybudovali křesťanskou
Evropu. Amen.

SLAVNÝ RŮŽENEC
1. - který slavně z mrtvých vstal
Přemilé děti, radujte se se mnou, radostnou Matkou Vzkříšení. Vaše dětská srdce narozená jako
malé bílé květy, které se rozvinuly v krvavé trýzni na Kalvárii, ať se radují nejčistší velikonoční
radostí. Ježíš – potupený, zbičovaný, trním korunovaný, ukřižovaný, zabitý a pohřbený vystupuje
vítězně ze svého hrobu v záři své božské slávy. Ježíš žije, Ježíš je svatý, Ježíš je nesmrtelný,
Ježíš je Bůh!
Panno Maria, nasloucháme Tvým slovům radosti a klaníme se Tvému zmrtvýchvstalému Synu a
vyznáváme: Pane Ježíši, milujeme Tě celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
(můžeme vyzvat lidi, aby to opakovali). Dej, aby naše láska byla čistá, abychom milovali svého
bližního jako sami sebe. Ať láska, kterou máme k Tobě, Ježíši, rozehřeje studená lidská srdce. Ty
jsi zdrojem našeho ducha, jsi hojivý pramen, který všechno živí, Tvé slovo nás chrání před smrtí.
Ano, uznáváme, že život nám nedávají různé plody, které jíme, ale Ty nám dáváš život. Tvé svaté
Srdce je naším příbytkem. Pane Ježíši, přijď a naplň naši lampu, ať může svítit na podstavci.
Všichni ať vidí Tvé světlo a vědí, že je od Tebe. Buď Tobě vzdán dík, Pane Ježíši, za lásku, kterou
nás obklopuješ, za trpělivost, dobrotu a slitování, které prokazuješ našim duším. Věříme v Tebe,
doufáme v Tebe a milujeme Tě. Amen.
2. – který na nebe vstoupil
Když učedníci upřeně hleděli k nebi za Ježíšem, jak odchází, stáli vedle nich dva muži v bílém
rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do
nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet…
Pane Ježíši, jak jsme šťastni, že jsme dětmi Tvého Srdce! Každý den nám otvíráš nebe svou
milostí, abychom obdrželi pokoj a lásku. Radujeme se, protože Ty jsi naše brána do nebe. Můžeme
se radovat i v této těžké době, kdy satan a celá jeho říše spolu s celosvětovými autoritami se blíží
k vrcholu své moci ve všech národech.
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Jsou po zuby ozbrojení, aby válčili proti Tvé církvi a proti všem těm, kteří zachovávají Tvá
přikázání. Prožíváme dny zpustošení a zkaženosti, ale ty nám dáváš nebeskou manu, kterou je Tvůj
Duch Svatý. On je Láskou Tvého Nejsvětějšího Srdce, vyplňující poušť našeho nitra. Pozvedáme
všechno své smýšlení a cítění k Tobě, Pane. Ty jsi to jediné, na čem záleží. Ty jsi všechno. Jsi
Věčný – alfa i omega. Jsi ten, kdo zachraňuje, náš Stvořitel. Jsi svatý svatých. Ty nepotřebuješ
vůbec nikoho, sám si úplně stačíš, abys mohl vykonat svá díla, ale rád se o svá díla dělíš se svým
tvorstvem. Děkujeme Ti a radujeme se, že i nás jsi vyvolil pro svůj úkol. Klademe si ruku na své
srdce a pozvedáme své oči k nebi. Vyhlížíme Tvůj návrat - Tvou Svatou Tvář. Až se naše oči
setkají s Tvou vznešeností, pak se naše srdce ještě více radostně rozbuší… Ó, Maria, kéž všechny
své bližní milujeme s tlukotem Tvého Neposkvrněného Srdce. Amen.
3. - který Ducha Svatého seslal
Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé
milované Nevěsty! Tuto modlitbu jsi nás naučila Ty, Panno Maria. Spolu s Tebou v ní prosíme o
dar Ducha Svatého. Přeješ si, aby se tato modlitba stala naší zvyklostí v tomto čase zmatků a
vyprahlosti. Pouze Duch Svatý může obnovit celý svět. V této době má Duch Svatý za úkol nás
vést k uskutečnění plánu nebeského Otce v dokonalé universální oslavě jeho Syna Ježíše Krista.
Duch Svatý nás vede k pochopení úplné Pravdy. Duch Svatý má za úkol osvěcovat naše duše
Světlem Boží milosti a přivádět nás na cestu svatosti. Proto na nás vylévá svých sedm svatých
darů, dávajíc tak sílu a vzrůst teologickým a morálním ctnostem, které proměňují náš život
v kvetoucí zahradu, v níž si Nejsvětější Trojice dělá svůj příbytek. Duch Svatý má za úkol
utvářet naše srdce k dokonalosti lásky a tak v nás spaluje každou formu egoismu a očišťuje nás
ohněm nesčetných utrpení. Žijeme v čase Ducha Svatého... Přijď, Duchu Svatý, sestup na nás,
obnov nás; naplň naše duše Svou láskou. Spočiň v našich trýzněných duších a dej nám mír.
Zahal nás Svým vanutím, chraň nás ode všeho zla. Učiň nás pokornými, veď nás do Svého
světla, abychom byli schopni poznávat a plnit Tvá přání. Přijď, Duchu Svatý, přijď na
mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované Nevěsty! Amen.
4. – který tě, Panno, na nebe vzal
Panno Maria, byla jsi vzata do nebe s duší i tělem, abys dokonalým způsobem sdílela slávu svého
Syna Ježíše. Jsi po Jeho boku, abys za nás orodovala. A z Tvého Neposkvrněného Srdce nám
přicházejí milosti, které potřebujeme, abychom jednou dospěli do ráje, k Tobě. Do kalichu svého
Neposkvrněného Srdce sbíráš všechna naše utrpení, velké bolesti celého lidstva v tomto čase
soužení a předkládáš je Nejsvětější Trojici na odčinění za všechny hříchy, které se každý den
páchají na světě. Dáváš nám poznat, že se Ti podařilo posunout v čase trest určený božskou
Spravedlností pro lidstvo, které se stalo horším než lidstvo za časů potopy. P. Maria, děkujeme Ti,
že naše země i okolní státy byly osvobozeny z hrozného otroctví komunismu díky Tvé zvláštní
intervenci u trůnu Božího. Ale náš národ se opět Bohu vzdálil. Stále více se u nás rozmáhá
praktický ateismus šířený falešnými ideologiemi, sektami, bludy. Honíme se po materiálních
statcích, po požitcích, zábavách, po penězích a jejich velké moci.
Litujeme, tolik litujeme svých hříchů i hříchů našeho národa, litujeme ohavností, které poskvrňují
naše duše a zříkáme se ducha praktického ateismu, racionalismu, ducha gender ideologie, zříkáme
se všech okultních sil, zříkáme se ducha rozdělení, ducha zednářství, ctižádostivosti, egoismu,
ducha pokrytectví, ducha falešných názorů a prosíme Tě, Pane Ježíši, osvoboď naše duše ode
všeho, co je proti Tvé svatosti; snažně Tě prosíme, Pane, zachraň nás ode všeho zla; Ty jsi náš Štít,
náš Spasitel, naše Světlo a jediná Pravda. Důvěřujeme Ti a prosíme Tě, vstup do našeho národa
skrze Srdce své Matky. Amen.
5. – který tě, Panno, v nebi korunoval
Panno Maria, když jsi byla vzata do slávy ráje, všechny zástupy nebeských duchů se skláněly
v hluboké úctě před Tebou, svou Královnou.
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A ráj Tě dosud velebí líbeznými harmoniemi světel a zpěvů, jež nikdo na zemi nemůže slyšet, a
volá: Královna září, Pane, po Tvé pravici. Ano, jsi po pravici svého Syna, Boha, protože v Něm a
skrze Něho jsi zvítězila nad Zloduchem, nad hříchem a smrtí, jež vstoupila do světa jako trest za
hřích prarodičů. Velebíme Tě, Maria, protože Ty jsi opravdovou Královnou, jsi hodna obdivu.
Nikdo neoslavil Boha jako Ty, Ty jsi to znamení, které svítí na nebi a zahání temnotu. Přicházíš na
naši zem jako Královna míru a obklopena svými anděly procházíš zemí a rozdáváš bohatě své
milosti. Jsi balzámem na naše rány, milosrdnou podporou našich proseb u věčného Otce.
Prostřednicí a Orodovnicí našich duší. Nikdo na zemi neobdržel nade vším takovou vládu a moc,
jako Ty, Maria, pokorná služebnice Pána. Předčí Tě pouze vláda a moc Nejvyššího Boha, Tvého
Syna. Děkujeme Ti, Maria, že můžeme být Tvými dětmi, které patří milostí do královského domova
svatých v nebi a že také pro nás jsi připravila trůn mezi svatými. Amen.
Po slavném růženci:
Panno Maria, v Tvém Srdci se zasvěcujeme Duchu Svatému. Toužíme, aby v nás dýchal a žil a
my, abychom v Jeho síle a lásce stále konali vůli našeho nebeského Otce. Ať se líbíme Bohu tím,
že jsme pamětliví Jeho svaté přítomnosti. Ať horoucí láska Ducha Svatého promění naše srdce
v pochodeň světla, zapalující další srdce láskou k Ježíši. Amen.
Zásvětná modlitba k Duchu Svatému
Božský Duchu, který jsi sestoupil s takovou hojností svého světla a svých darů na první
společenství shromážděné v den Letnic ve Večeřadle, hle, před Tebou je toto společenství, které
Tě prosí, abys nad ním obnovil, co jsi vykonal v onen památný den.
A aby se tak mohlo stát, zasvěcujeme se Ti, obětujeme Ti svou mysl, svou vůli, své srdce, Tobě,
Duchu Svatý. Odevzdáváme se Ti, Duchu Svatý, zcela a beze zbytku.
Ať Tvoje světlo osvěcuje naši mysl, abychom vždy hledali pravdu a nedali se svést falešnými
proroky, abychom vždy dokázali správně rozlišovat. Tvoje milost ať omladí naši vůli a učiní ji
schopnou odporovat nástrahám ďábla a zkázy. Tvoje dary ať z nás učiní apoštoly slovem i
příkladem. Dej, ať žijeme v Tobě a přivádíme k Církvi a Kristu Vykupiteli ty, kteří nás
obklopují, a přispějeme tak k obdivuhodnému plánu spásy lidského rodu. Amen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěr:
Panno Maria, ztišujeme svou mysl i ústa a s hlubokou vděčností nasloucháme Tvým slovům:
…„Shlížím na vás v tuto noc se zvláštním zalíbením jako Maminka, kterou těšíte a
oslavujete. Vyzývám vás, abyste prožívali beze strachu a s velkou důvěrou a nadějí tato léta
krvavé bitvy. Z kalichu utrpení, které dosud svět nepoznal, vzejde božské slunce nové éry.
Vy jste nástroji triumfu Mého Neposkvrněného Srdce,
Každodenně se objevuji před trůnem svého Pána v hluboké adoraci, otevírám zlatou bránu svého
Neposkvrněného Srdce a přináším Mu v oběť ve svém náručí všechny vás, mé děti se slovy:
Nejsvětější Božská Trojice, ve chvíli tvého všeobecného popírání Ti přináším dar mého
mateřského zadostiučinění prostřednictvím všech těchto mých maličkých, které
každodenně formuji ke Tvé nejvyšší oslavě“. Amen.

Naše nejmilostivější a nejsvětější Vládkyně a Paní!
Nejčistší Panno a Bohorodičko Maria! Panno Maria, Ty jsi naše jistá a jediná naděje!
Neodmítej nás. Nezavrhuj nás! Braň nás a přimlouvej se za nás!
Vyslechni nás a shlédni na nás, naše Paní!
Pomoz nám a odpusť, odpusť, Nejčistější! Amen!
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