Poselství z Medžugorje sdělené vizionářkou Mariji Lunetti 25. listopadu 2020
Drahé děti!
Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš
zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás.
Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase, a já vám říkám: bez malého
Ježíše nemáte něžnosti ani pocit Nebe, který se skrývá v novorozeňátku. Proto,
dítka, pracujte na sobě.
Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech,
které Medžugorje dalo lidstvu. Historie bude pravdou, která se i dnes opakuje ve vás
a kolem vás. Pracujte a vytvářejte mír skrze svátost zpovědi. Usmiřte se s Bohem,
dítka, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
Korunka k Dítěti Ježíši (Modlí se na běžném růženci)
Na začátku: Věřím v Boha… Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Na velkých zrnkách a nakonec: Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Na malých zrnkách (10x):
Božské Srdce Ježíška,
narozené z Nejsvětější Marie Panny
v chlévě betlémském,
požehnej celému lidstvu,
obnov naše srdce,
ozař rodiny svou láskou
a nauč nás milovat Boha. Amen.
Závěr korunky:
Všemohoucí Bože, v hodinách strachu a hrůzy
zachovej všechny žijící na zemi.
Do starostlivých dlaní nás odevzdej svým andělům,
Neposkvrněné Panně a Synu svému, Ježíši Kristu.
Amen.
Přesvatá Matka uděluje této modlitbě výsadu: Každý, kdo se ji bude modlit, bude
v jakékoliv potřebě rychle vyslyšen.
Dítě Ježíš jedná rychle a bez otálení, Nebeský Otec Božímu Dítěti nic neodmítne.
Pamatuj si: nauč svět tuto Korunku, neboť jsou s ní spojeny veliké milosti Srdce
Dítěte Ježíše i Srdce Panny Marie - Matky Kristovy.
Přesvatá Panna Maria má tuto korunku velice ráda. Prosí, aby se ji všichni modlili.
Modlí se ji i celé nebe. Při modlitbě korunky k Dítěti Ježíši jsem očima ducha uviděla
Pána Ježíše asi čtyřletého, v dlouhých modrých šatičkách, s dlouhými lokýnkami až k
ramenům. Dítě Ježíš ve vzduchu pokleklo, sepjalo ručky k modlitbě a spolu se mnou
se modlilo tuto korunku.
Při slovech "...nauč nás milovat Boha...", ukazovalo prstem nahoru a v tu chvíli jsem
viděla očima duše, jak se otevřelo nebe a jak se mnozí svatí vkleče modlili. Skláněli
hlavy až k zemi směrem k ohnivému trůnu, který silně a krásně zářil. Když jsem
korunku končila, Dítě Ježíš řeklo:
"Dám ti všechno, oč budeš prosit. Tu korunku miluji, modlí se ji celé nebe."
Zapamatuj si to! Neodkládej ji na později. Nemodli se ji s nechutí. Modli se v ranních
hodinách srdcem plným lásky.

