Úmysly růženců během Nočního modlitebního procesí z 15. na 16. červen 2018
Růženec radostný:
1. Za duše v očistci – spojujeme se s církví očišťující se v očistcovém ohni, P.Maria, zavítej mezi tyto
duše a přinese jim úlevu, naději a ukrácení očistcových muk, vezmi je do své náruče a zaveď je do
světla ráje. Spoj nás s modlitbou duší v očistci. Žehnáme jim a zasvěcujeme je Tvému Srdci.
2. Prosba o přímluvu a sjednocení se s modlitbami našich patronů a všech svatých předků,
apoštolů a mučedníků církve - Panno Maria, učíš nás, že svatí v nebi jsou naší velkou posilou, že nám
pomáhají svými modlitbami, jsou při nás, aby nás utěšili v soužení, dodali nám síly v obtížích,
pomohli nám překonat úklady, které nám strojí náš a Tvůj Protivník. Ó Maria, spoj nás s rájem.
3. Prosba za naše sousední státy a celou Evropu – prosíme o sjednocení se s modlitbami věřících
Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Belgie, Ruska, Slovinska,
Chorvatska, Bosny-Hercegoviny, Švýcarska, Bulharska, Rumunska atd. Žehnáme jim a zasvěcujeme
je Neposkvrněnému Srdci P.Marie.
4. Za rozžehnutí svatého požáru nad Evropou, probuzení lidí ze lhostejnosti, za vznik nových
duchovních ohnisek zakotvených v P.Marii a v Eucharistii – obětujeme na tento úmysl bolesti a
úzkosti všech nemocných, všech umírajících (prosíme za šťastnou hodinku jejich smrti i naši), jejich
utrpení spojujeme s utrpením našeho P. Ježíše Krista a zasvěcujeme je NSPM. Přijď, Duchu Sv. a
zažehni požár nad Evropou. Žehnáme Evropě.
5. Prosíme za pronásledované křesťany, za nespravedlivě vězněné, za mučené a zneužívané děti,
muže a ženy, spojujeme se s jejich modlitbami i těch nejmenších – s dušemi potracených dětí
v nebi, které odprošujeme za to, že jsme je neubránili proti duchu smrti, že museli projít tak krutou
smrtí. Děkujeme Ti, Bože, že k nim spěcháš se svou útěchou a nadějí. Všechny zasvěcujeme
Neposkvrněnému Srdci P. Marie a žehnáme jim.

Růženec bolestný:
1. Za zničení všeho zlého v srdcích a myslích lidí zastupující Radu Evropy, ministry jednotlivých
výborů, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, OSN, Světovou zdravotnickou organizaci, Mezinárodní ateistickou alianci, všechny nadnárodní organizace, homosexuální organizace, pedofilní org. a
další, kteří se sdružují, aby páchali zlo. Zasvěcujeme je NSPM, vkládáme je do Svatých Ran P.Ježíše a
omýváme je Drahocennou Krví P.Ježíše. Děkujeme Ti, P.Ježíši, že jim odpouštíš, i my jim odpouštíme
jejich zlé úmysly i skutky a prosíme Ducha Sv., aby stále víc a víc prostupoval jejich temnotami.
Žehnat jim… Ježíšku s blesky, metej tyto blesky ze Sv. Hostýna, všude tam, kde se zahnízdila
doktrína zlého.
2. Předkládáme, Pane, před Tebe, Istanbulskou úmluvu: Pane, my jsme ji nevytvořili a nestavíme se
za ni. Distancujeme se od tohoto pamfletu, který vytvořili lidé protivící se Tvé lásce a Tvému zákonu.
Prosíme Tě, vejdi do těch okamžiků, kdy byla vytvořena, kdy byla přijata výborem ministrů Rady
Evropy (7.4.2011), kdy ji začali podepisovat jednotlivé státy (11.5.2011). Vydáváme Ti tuto minulost,
všechny aktéry a centra, kde se IÚ tvořila. Zažehni v nich plamen své lásky, plameny Ducha Sv.
Všechny zasvěcujeme NSPM a žehnáme jim. Vysíláme jim svůj vzkaz: odpouštíme vám, ale proti
vašemu zlému konání budeme stále bojovat. Bojovat a vyhlašovat Ježíšovo vítězství ve vašich
srdcích a myslích, ve vašich plánech. Kdo jako Bůh! Vlož své ruce, Pane Ježíši na IÚ a dej, aby se
projevila pravda o této úmluvě tajných!
3. Modlíme se za obrácení zednářů, iluminátů a všech členů různých tajných spolků. - Pod moc Boží
Krve dáváme všechna ukrytá centra – násilí, pýchy a nenávisti. Modlíme se za zednářské mocnosti,
které vstoupily do církve. Pane, vydáváme Ti tyto skryté mocnosti, které se snaží vést a řídit lidské
události podle svých zvrácených plánů, všude rozšířily blud ateismu, vztyčily nové modly a snaží se
1

vyprovokovat národy k nové strašlivé světové válce. P.Maria, proto se spojujeme s Tvou mocnou
přímluvou a orodováním, za tyto nešťastníky a prosíme, aby na ně sestoupil Duch Svatý a oni
prozřeli a dali se na pokání. Žehnáme zednářům k jejich obrácení a zasvěcujeme je NSPM.
4. Modleme se za obrácení satanistů a okultistů. Pane Ježíši, ve tvém svatém Jménu se zříkáme
všech praktik Satanismu, okultismu, pohanství a New Age. P.Ježíši, odpusť našim předkům a všem
těm, kteří se v současnosti v našem národě dopouští těchto hříšných praktik. My je odmítáme a
zříkáme se všech sil, které se vzpírají Tobě, Bože. Zříkáme se zlých sil tohoto světa, které narušují a
ničí Boží stvoření. My, zástupci Čech, Moravy a Slezska obnovujeme své křestní sliby a zříkáme se
satana, všech zlých duchů, všech hříšných tužeb, které nás odvádí od lásky Boží. Obracíme se k Tobě
Ježíši, který putuješ na Kalvárii a přijímáme Tě i v zastoupení za své bratry a sestry za svého
Spasitele. Vkládáme svou důvěru do tvé milosti a lásky. Přikryj nás svou Drahocennou Krví, celou
naši zemi a osvoboď nás od satanismu a okultismu. Žehnáme Tvým svatým pohledem všem těm,
kteří se ukrývají v té největší tmě, smiluj se, dobrý Ježíši nad Satanisty a Okultisty. Vyšly blesky do
jejich duší.
5. Modlíme se za zničení a vymýcení všech ideologií, které se staví proti přirozenému řádu danému
nám Bohem. Vydáváme Ti, Pane Ježíši: gender ideologii, komunismus, neomarxismus, juvenilní
justici, feminismus, ateismus a všechny další směry. Vydáváme Ti všechna nepravá náboženství,
která se chtějí postavit na místo jediné a pravé – katolické církve: islám, budhismus, Svědky
Jehovovy a všechna další náboženství. Jsou jich stovky a my prosíme: kéž proud lásky z Tvého
probodeného Srdce, Ježíši, zaplaví naši zemi i všechny okolní státy, celou Evropu, celý svět… Ať celou
zeměkouli zasáhne Proud lásky, ve kterém se spálí zlo, všechna ta satanova pavučina, utkaná
z falešných ideologií a náboženství. Ať Proud lásky jako láva spálí všechno zlo. Vyhlašujeme Boží
vítězství nad lží a nenávistí, která vedla zaslepené lidi k vytvoření těchto ďábelských nauk. Žehnáme
k obrácení všem vůdcům, gurům, velitelům, samozvancům, oligarchům (Sorosovi, našemu
Dienstbírovi, Marksové atd). Žehnáme jim na cestu do jediné pravé církve katolické.
Pro Rány svého mužství – smiluj se Ježíši nad dětmi, které jsou zneužívané pedofily. Pane, narůstá
tlak na uznání pedofilie jako další sexuální orientace. My nad pedofily vyhlašujeme Boží vítězství,
Tvé vítězství.
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.

Růženec slavný:
1. Modlíme se za novou evangelizaci, aby povstali 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, prohlašujeme, že Kristus zemřel, ale žije – vstal z mrtvých. Vyhlašujeme tuto
pravdu nad všemi, kteří ji neznají.
2. Modlíme se za poslance, vládu - voláme k Tobě, Bože a věříme, že Ty, náš Otec nasloucháš svým
dětem a odměňuješ jejich úsilí svými milostmi. Kéž tyto milosti dopadnou na všechny ty, kteří nás
nyní reprezentují v poslaneckých lavicích. Prosíme za naši vládu, jmenovitě Ti vydáváme Andreje
Babiše a jeho nezřízenou touhu po penězích. Jakoby jeho život určovaly jen peníze. Pane dej, ať to
není už pravda, ať pochopí, že až bude stát před Tebou, jeho miliony ho budou táhnout dolů, od
Tebe pryč. Modlíme se za něj a žehnáme mu. Žehnáme všem lídrům polit. stran, aby vedli své členy
podle Tvých zákonů a zasvěcujeme je NSPM. Pane, vydáváme Ti, podzimní komun. a senátní volby.
3. Modlíme se za kněze
4. Modlíme se na úmysl P. Marie
5. Do modlitby posledního desátku vkládáme každý svůj osobní úmysl
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