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JE BLÍZKO



562



563

Rubbio (Vicenza), 1. ledna 1992
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Vaše vysvobození je blízko
„Dnes vás vyzývám, abyste pozdvihli oči ke mně, přemilí synové, neboť vaše vy-

svobození je blízko.
Vstupujete do rozhodujících časů, které vás přivedou k triumfu mého Nepo-

skvrněného Srdce ve světě.
Sled událostí je rychlý a nový rok, který tento den začínáte, přinese naplnění to-

ho, co jsem vám vyjevila v některých z mých tajemství.
Zesílí činnost mého Protivníka, aby rozšířil svou vládu na celé lidstvo. Tak se 

všude rozmnoží zlo a hřích, násilí a nenávist, zvrácenost a nevěra.
Rozšíří se války, vtáhnou do sebe další země a národy a tolik mých ubohých sy-

nů bude muset nést strašnou tíži tohoto krvavého kříže.
Mějte však důvěru.
Zdvihněte oči ke mně, Matce Boží a opravdové Matce vaší.
Dnes vám oznamuji, že vaše vysvobození je blízko.
I na církev dolehne ještě hustší temnota a podaří se jí zahalit všechno.
Bludy se ještě více rozmnoží a přemnozí se vzdálí od pravé víry. Jako epidemie 

se rozšíří apostaze a budou jí zasaženi pastýři i stáda jim svěřená.
Ve všech částech země bude muset mnoho trpět církev, tato má ubohá dcera, 

v agonii a ukřižovaná.
Zesílí odpor proti papeži: teologové, biskupové, kněží i věřící se otevřeně posta-

ví proti jeho Učitelskému úřadu.
Můj papež se bude cítit stále osamělejší, zatímco ho mnozí opustí, budou ho kri-

tizovat a vysmívat se mu.
Mějte však velikou důvěru a trpělivost.
Buďte silní ve víře a naději.
Pozdvihněte oči ke mně, Matce Boží a opravdové Matce vaší.
Dnes vám oznamuji, že vaše vysvobození je blízko.
Vyjděte ze svého úkrytu, moji přemilí synové, a jděte do všech stran osvěcovat 

zemi jediným Světlem Kristovým.
Nastal váš čas.
Nebojte se, jste-li světu neznámí, jste-li pohrdáni, vylučováni a pronásledováni.
Já jsem stále s vámi.
Ukažte se všem jako moji milí synové, mně zasvěcení, apoštolové těchto posled-

ních časů, které si já už po dvacet let formuji poselstvími, která dávám prostřednic-
tvím mého nejnepatrnějšího syna.

Kráčejte cestou pohrdání světem i sebou samými, cestou pokory a nepatrnos-
ti, lásky a čistoty.

Tak se stanete dobrými Samaritány pro dnešní tolik trpící církev.
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Neustále milujte; nesuďte nikoho.
Pomáhejte všem něžností své kněžské lásky.
Buďte spojeni s papežem, abyste ho podporovali, když nese svůj velký kříž na 

Kalvárii.
Kráčejte po všech cestách světa a vyhledávejte mé ubohé zbloudilé syny.
Berte do své kněžské náruče ubohé, nemocné, zoufalé, opuštěné, bité, utlačené, 

všechny ty nesčetné oběti násilí, nenávisti a válek.
Přinášejte je všechny do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Zdvihněte oči od této temné doby, kterou prožíváte, a nebojte se, jestliže je dnes 

satan bez odporu vládcem světa a pánem veškerého lidstva. Brzy se z jeho králov-
ství stane hromada sutin a jeho moc bude zničena, neboť já sama ho spoutám ře-
tězem a zavřu ho do jeho jezera věčného ohně a smrti, z něhož už nebude moci 
uniknout.

A bude to Ježíš Kristus, Král věčné slávy, který bude vládnout nad celým obno-
veným světem, a dá tak počátek novým časům, které už přicházejí.

Proto vám na počátku tohoto nového roku opakuji: Mějte důvěru. Žijte každý 
den ve víře a velké naději.

Pozdvihněte oči ke mně, Matce Boží a pravé Matce vaší.
Dnes vám oznamuji, že vaše vysvobození je blízko.“

San Salvador (El Salvador), 2. února 1992
Uvedení Páně do chrámu

Vstříc Pánu, který přichází
„Přemilí synové, pojďte se mnou, svou nebeskou Matkou, vstříc Pánu, který při-

chází.chází.chází
Nechte se nést v mé mateřské náruči, jako jsem s láskou a nesmírnou blaženos-

tí nesla do jeruzalémského chrámu Dítě Ježíše. Toto tajemství dnes znovu prožívá-
te v liturgické slavnosti. A ty, můj maličký, slavíš v tento den svá večeřadla v tomto 
národě, po tolik let rozděleném, raněném a zasaženém krvavou a krutou občan-
skou válkou.

A právě dnes jsem mu já darovala drahocenný dar míru (pokoje).
– Vyjděte se mnou vstříc Pánu, který přichází v pokoji.
Ježíš je vaším pokojem.
On vás přivádí ke spojení s nebeským Otcem, v jeho Duchu Lásky a uděluje vám 

tentýž jeho božský život, který vám zasloužil na Kalvárii Obětí vykoupení.
Tento svět nepozná pokoje, protože nepřijímá Ježíše.
Mým mateřským úkolem tedy je otevřít srdce všech mých synů k přijetí Pána, 

který přichází.
Neboť pouze tehdy bude moci přijít na svět pokoj, po kterém se tak volá a na 

který se tak čeká.
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– Vyjděte se mnou vstříc Pánu, který přichází v lásce.
Toto lidstvo leží zdeptáno pod těžkým jhem násilí, nenávisti, bezuzdného egois-

mu, rozpolcení a války. Kolik lidí trpí, kolik jich je deptáno a utlačováno a denno-
denně zabíjeno pro tuto tak velikou neschopnost milovat!

Svět se stal nesmírnou pouští a srdce lidí se stalo studeným a tvrdým, bezcitným 
a uzavřeným k potřebám maličkých, chudých a nuzných.

Tento svět není schopen lásky, neboť nepřijímá Ježíše.
Ježíš je Láska.
Ježíš, který přichází, přivede všechny k dokonalosti lásky.
Tehdy se svět stane novou zahradou života a krásy a vytvoří jednu jedinou rodi-

nu, spojenou líbezným poutem božské milosrdné lásky.
– Vyjděte se mnou vstříc Pánu, který přichází v radosti.
Pouze Ježíš mezi vámi může otevřít vaše srdce sladké zkušenosti blaha a ra-

dosti.
Zapomeňte na krvavou minulost.
Ať zůstanou uzavřeny hluboké rány těchto bolestných časů očisty a velikého 

soužení, neboť vaše vysvobození je blízko.
Proto vás dnes zvu, zatímco o mně rozjímáte v tajemství uvedení mého Dítěte 

Ježíše do chrámu, abyste se nechali nést v mé náruči do duchovního chrámu mého 
Neposkvrněného Srdce a já vás mohla obětovat slávě Nejsvětější Trojice, a tak vás 
vést vstříc novým časům, které vás očekávají.“

Managua (Nicaragua), 11. února 1992
Výročí lurdského zjevení

Osvobozuji vás od otroctví
„Já jsem Neposkvrněné Početí.
Těmito slovy jsem se zjevila své dcerušce Bernadettě, když jsem se jí ukázala 

v lurdské jeskyni.
Jsem příčinou vaší radosti.
Dnes se, můj synáčku, nacházíš zde, uprostřed tohoto národa Střední Ameriky, 

kde jsem obzvláště milována, vzývána a oslavována svými syny.
Slyšel jsi, jak opakují často tento výkřik, výraz své víry a své lásky:
– Kdo je příčinou tak velké naší radosti?
Panenské početí Marie Panny. –
Během těchto posledních let byla zde církev obzvláště zkoušena a bita a také ti-

to moji synové museli nést tíhu tvrdého otroctví, uvalenou bezbožeckým komunis-
tickým režimem. Já jsem však slyšela jejich modlitby, patřila jsem na jejich hluboká 
utrpení a zasáhla jsem osobně, abych je osvobodila od tohoto otroctví.

Nyní slibuji dát tomuto mému národu, který mi byl zasvěcen, a této zemi, která 
se mi svěřila, veliký dar míru.
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Běžte za příjemnou vůní vaší Neposkvrněné Matky, tak budete osvobozeni ode 
jha každého otroctví.

– Osvobozuji vás od otroctví hříchu, který vás drží pod vládou satanovou, a vedu 
vás každý den, abyste žili jako svobodní synové Boží.

– Osvobozuji vás od otroctví nezřízených vášní, zejména nečistoty, abyste kráčeli Osvobozuji vás od otroctví nezřízených vášní, zejména nečistoty, abyste kráčeli Osvobozuji vás od otroctví nezřízených vášní
po cestě svatosti a čistoty.

– Osvobozuji vás od otroctví egoismu a nenávisti, abyste žili v lásce a společen-
ství se všemi.

– Osvobozuji vás od otroctví politických režimů, založených na popírání Boha, na 
vyhlašovaném a rozšiřovaném ateismu, abych vás připravila žít jako nový lid Boží, 
který se otevírá dokonalému kultu jeho slávy.

– Osvobozuji vás od otroctví těchto vašich zlých časů, abych vás připravila vstou-
pit do časů nových, které se už přibližují.

Proto vás dnes zvu kráčet za příjemnou vůní vaší Neposkvrněné Matky, abyste 
brzy dospěli do bezpečného přístavu vašeho osvobození.

S láskou žehnám této zemi Nicaragui a všem mým dětem, které mne tu milují, 
uctívají a vzývají s tak velikou důvěrou a nadějí.“

Quito (Ecuador), 27. února 1992
Duchovní cvičení biskupů a kněží MKH

Latinské Ameriky formou večeřadla
Matka druhé evangelizace

„Jak jsem spokojena, přemilí synové, s tímto večeřadlem modlitby a bratrství, 
které konáte v těchto dnech se mnou, vaší nebeskou Matkou.

Jsem stále s vámi.
Připojuji se k vaší modlitbě a zesiluji svazek vašeho bratrství.
Tento rok slavíte pět století od evangelizace Latinské Ameriky.
Svolala jsem vás k tomuto večeřadlu, neboť toužím sdílet s vámi lásku, obavy 

a plány, které má mé Neposkvrněné Srdce s touto zemí, ode mne požehnanou a od 
mého Protivníka tak ohrožovanou a bitou.

– Především vám sděluji svou velkou radost, když cítím, že jsem zde tak milována 
svými dětmi, zejména nepatrnými, chudými, prostými, nemocnými a hříšnými.

Proto vás miluji mateřskou slitovnou láskou, jsem stále při vás jako něžná sta-
rostlivá Matka a vedu vás na cestu pokoje, svatosti, čistoty a lásky.

– Potom vám sděluji obavy a utrpení svého Srdce nad bolestnou situací, v níž se 
nacházejí národy a má církev, povolaná šířit světlo Kristovo a světlo jeho evan-
gelia.

Mír je ohrožen šířícím se násilím, dosud silnými sociálními nespravedlnostmi, 
rozděleními, převládáním nesčetných osobních zájmů nad společným dobrem, vel-
kým počtem mých ubohých dětí, které žijí v podmínkách nelidské bídy.
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Navíc se stále více šíří zla, která ohrožují morální integritu národů, jako nečisto-
ta, pornografi e, drogy, rozvody, používání všemožných prostředků k zabránění ži-
votu a ony prokleté potraty, které volají o pomstu před tváří Boží.

Také církev, která žije a trpí na tomto kontinentě, je ohrožována vnitřním rozdě-
lením; jeho příčinou je oddělení od papeže a opozice proti jeho Učitelskému úřadu 
ze strany některých biskupů, teologů, kněží a věřících.

Můj Odpůrce ji chtěl zasáhnout především podlým úkladem teologie osvoboze-
ní, která je pravou zradou na Kristu a jeho evangeliu.

Proto je moje Srdce ještě dnes proniknuto mečem bolesti.
– Nakonec vám chci odhalit plány milosti a slitování, které s vámi má vaše ne-plány milosti a slitování, které s vámi má vaše ne-plány milosti a slitování

beská Matka.
Považuji tuto zemi za drahocennou část svého vlastnictví.
Proto jsem chtěla v pětistém výročí její evangelizace, aby byla celá zasvěcena 

mému Neposkvrněnému Srdci.
Tak jsem poslala tohoto svého malého syna do všech stran, aby vyzval biskupy, 

kněze, řeholníky a věřící učinit toto zasvěcení, chci je a žádám je pro vaše časy.
Já zachráním Latinskou Ameriku.
Já jsem Matka druhé evangelizace.
Jako hvězda vás vedu po světlé cestě věrnosti Kristu a jeho evangeliu.
Je třeba, abyste se vrátili k víře v Ježíšovo evangelium. Musíte je hlásat všem v sí-

le jeho integrity. Hlásejte je se stejnou jasností, s jakou můj Syn Ježíš je hlásal vám.
Mým mateřským úkolem je formovat z vás apoštoly druhé evangelizace.
Zvu vás, přemilí synové, abyste se všichni zasvětili mému Nepo skvrněnému Srd-

ci a byli tak mnou formováni a vedeni v tomto svém důležitém poslání. Vedeni si-
lou Ducha Svatého, kterou vám vyprosí vaše nebeská Matka, jděte a hlásejte všemu 
stvoření: Obraťte se; věřte evangeliu; království Boží je blízko! Vyjděte z tohoto ve-
čeřadla v pokoji a radosti. Já jsem stále s vámi. S dušemi vám svěřenými vám všem 
žehnám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“

Sao Paulo (Brazílie), 27. března 1992
Duchovní cvičení formou večeřadla

s odpovědnými pracovníky MKH z celé Brazílie
Jděte a hlásejte evangelium

„Mé Neposkvrněné Srdce je dnes vámi oslavováno v tomto ustavičném večeřa-
dle modlitby a bratrství, v němž se nacházíte vy, zodpovědní pracovníci MKH, kte-
ří jste přišli ze všech částí Brazílie.

Já jsem s vámi.
Připojuji se k vaší modlitbě, abych vám vyprosila dar Ducha Svatého, který by 

vás přetvořil v apoštoly těchto posledních časů.
Nadešla chvíle vašeho veřejného svědectví.
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Ukažte se všichni jako moji malí synové, jako apoštolové mnou zformovaní pro 
velký úkol nové evangelizace, která vás čeká.

Jako jsem otevřela bránu večeřadla jeruzalémského, aby apoštolové vyšli hlásat 
evangelium, a dala tak počátek první evangelizaci, tak volám vás všechny v tomto 
vašem večeřadle, abyste byli apoštoly druhé evangelizace.

Proto na konci tohoto mimořádného večeřadla svěřuji každému z vás své ma-
teřské pověření: Jděte a hlásejte evangelium.

– Jděte do všech stran tohoto vašeho velikého národa.
Jděte do každého místa, i do míst nejvzdálenějších a nejztracenějších.
Jděte ke všem mým dětem, zejména k těm nejvzdálenějším, k hříšníkům, k ubo-

hým, k těm, kteří jsou obětí zla, neřesti, egoismu, nenávisti a nečistoty.
Jděte ke všemu stvoření v síle, která je vám dána tímto mým mateřským poslá-

ním.
Jděte jako apoštolové druhé evangelizace, k níž vás mocně volá můj první pře-

milý syn, papež Jan Pavel II.
Jděte a hlásejte evangelium.
– Hlásejte evangelium tomuto ubohému lidstvu, které se znovu stalo pohanským 

po téměř 2000 letech od první zvěsti evangelia.
Zvěstujte mu evangelium a hlásejte naléhavou nutnost obrácení a návratu k Pá-

nu.
Ať rozbije bůžky, které si vytvořilo svýma vlastníma rukama: rozkoš, peníze, pý-

chu, nečistotu, bezbožectví, bezuzdné sobectví, nenávist a násilí.
Ať se vrátí ke svému Bohu cestou pokání, odřeknutí se satana a jeho svodů, od-

řeknutí se hříchu a každé formy zla.
Pak na jeho cestě rozkvete milost a svatost, čistota a láska, svornost a pokoj.
– Hlásejte evangelium trpící a rozdělené církvi, proniknuté dýmem satana 

a ohrožené ztrátou víry a odpadlictvím.
Ať se církev vrátí k víře v Kristovo evangelium.
Ježíšovo evangelium, hlásané a žité do písmene, ať se stane jediným světlem, kte-

ré ji vede na její pozemské cestě.
Církev pak znovu bude pokorná, svatá, krásná, chudá, evangelijní, bez po-

skvrny a vrásky, podobná své nebeské Matce, která ji každodenně vede k její 
největší obnově.

– Hlásejte evangelium všem lidem, kažte, že království Boží je blízko.
Přibližuje se chvíle druhého Ježíšova příchodu, Kristova návratu ve slávě, 

aby mezi vámi obnovil své království milosti, svatosti, spravedlnosti, lásky a po-
koje.

Hlásejte všem jeho slavný návrat, aby ve světě rozkvetla naděje a srdce lidí aby 
se otevřelo k jeho přijetí.

Otevřete dokořán brány Ježíši Kristu, který přichází.
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Proto hlásejte nutnost modlitby a pokání; statečného praktikování všech ctnos-
tí; návratu k dokonalému kultu lásky, klanění a smíru Ježíši, přítomnému v Eucha-
ristii.

Rozšiřujte na všech stranách večeřadla modlitby, o něž jsem vás žádala: mezi 
dětmi, mládeží, kněžími, věřícími.

Především rozšiřujte na všech stranách rodinná večeřadla, o která žádám jako 
o mocný prostředek k uchránění křesťanské rodiny před velkými zly, která ji ohro-
žují.

Vyjděte z tohoto večeřadla jako apoštolové druhé evangelizace.
Nebojte se!
Já jsem stále s vámi a vedu vás po této světlé cestě.
S vašimi drahými, s dušemi vám svěřenými vám všem žehnám ve jménu Otce, 

Syna i Ducha Svatého.“

Rubbio (Vicenza), 16. dubna 1992
Zelený čtvtek

Budete věrnými kněžími
„Přemilí synové, jsem vám obzvláště blízko v tento den Zeleného čtvrtku.
Je to váš den. Je to vaše Pascha.
Ježíš, když miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do krajnosti.
Jste narozeni v kolébce lásky.
Vaše kněžství má počátek v tajemství nekonečné lásky Božského Srdce Ježí-

šova.
S apoštoly jste byli v jeruzalémském večeřadle přítomni i vy. Byli tam všich-

ni biskupové a kněží až do konce světa, neboť toto místo a tento den je mimo čas 
a dějiny.

Je to den nového kněžství a nové Oběti, která je přinášena ve všech končinách 
země pro život světa.

Vstupte do Srdce Ježíše, vašeho bratra; vejděte se mnou do Getseman jeho lásky 
a jeho bolesti, nechte se ponořit do nekonečného moře jeho božské slitovné Lásky, 
a budete věrnými kněžími.

Toto je také den zrady: „Vpravdě pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“
Ježíš je hluboce pohnut, jeho srdce je prokláno hlubokými ranami, neboť se cítí 

zrazen svými: „Jeden z vás mě zradí!“
Je to též moment lidské slabosti a opuštění.
Petr třikrát zapírá Ježíše; apoštolové prchají ve strachu a opouštějí Ježíše.
Zůstává mladičký Jan, milující apoštol, věrný přítel, můj první přemilý syn.
Zůstává se mnou, Matkou bolestnou a ukřižovanou.
Tato Pascha se zvěčňuje v čase; toto tajemství Boží lásky a lidského neopětová-

ní se obnovuje každodenně.
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– Kolik je dnes těch, kteří mají účast na jeho kněžství, kteří mají podíl na jeho 
dědictví, a tolika způsoby jej zrazují.

Zrazují ho, protože už nevěří jeho božskému Slovu; nedostatek víry se šíří; od-
pad se rozlévá v církvi stále více.

Zrazují ho, protože dávají přednost před ním třiceti denárům pohodlí a rozkoše, 
nečistoty a pýchy, pachtění po blahobytu a vlastním uplatnění.

Kolik Jidášů dnes zrazuje Syna člověka!
Jak četní mezi jeho jsou ti, kteří ho zapírají, opakujíce slova lidské slabosti Pet-

rovy: „Neznám toho člověka.“
Zapírají ho ze strachu, že nebudou váženi a ctěni světem, v němž žijí, z obavy, že 

budou považováni za zastaralé a nemoderní, že budou kritizováni a odmítáni.
Vy, biskupové a kněží, přemilí moji synové, proč dnes v tak velikém počtu opa-

kujete životem kruté gesto Jidášovy zrady a Petrova zapření?
Nové utrpení, které se obnovuje pro Ježíše o těchto Velikonocích 1992, to je ne-

věra ze strany mnohých jeho kněží.
– Synové přemilí, zůstaňte jako Jan se mnou, svou bolestnou a ukřižovanou 

Matkou.
Zůstaňme spolu při Ježíši v Getsemanech; sledujme jej s láskou a soustrastí na 

bolestné cestě ke Kalvárii.
Přeji si, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, abyste vstoupili do mé 

nebeské zahrady a já vás mohla formovat, abyste byli dnes věrnými kněžími, nový-
mi Jany, kteří nikdy, ani na okamžik, ne opouštějí mého Syna Ježíše.

Tak pro Ježíše, který v této noci způsobem nesmírně větším znovu prožívá bo-
lestnou agonii Getseman, připravuje vaše nebeská Matka kalich posily, který mu 
dává Otec a který Ježíš pije s nesmírnou vděčností, neboť se cítí ještě dnes tak mi-
lován svými věrnými kněžími.“

Rubbio (Vicenza), 17. dubna 1992
Velký pátek

Klaňme se Ježíši ukřižovanému
„Moji přemilí synové, v tento den padněte na tvář a spolu se mnou, vaší bolest-

nou Matkou, s láskou a nesmírnou vděčností klaňme se Ježíši Ukřižovanému.
Je to pravý Bůh. Je to náš Král.
Hle, nyní je rozepjat na svém královském trůnu: „Až budu vyvýšen od země, při-

táhnu všechny k sobě.“
Postavte se tedy ke trůnu milosti a milosrdenství, abyste dosáhli spásy v tomto 

příznivém čase vašeho Vykoupení. Neboť ten, který je dnes souzen, odsouzen k ši-
benici kříže a krutě popraven na Kalvárii, je pravý Syn Boží. Je to Slovo jedné pod-pravý Syn Boží. Je to Slovo jedné pod-pravý Syn Boží
staty s Otcem; je to jeho jednorozený Syn; je to Otisk jeho podstaty; je to Lesk je-
ho slávy.
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– Nemaje zalíbení ani v zápalných, ani v jiných obětech, připravil jsi mi tělo: a já 
přicházím, Otče, abych splnil tvou vůli. 

– Otec tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. 
Ježíš je drahocenným darem Otcovy lásky; je Služebníkem poslušným a učenli-

vým; je Beránkem tichým a krotkým, který je veden na smrt; je Vykupitelem a Spa-
sitelem veškerého lidstva.

– Ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bo-
hu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden 
z lidí… ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Klaníme se ti, Ježíši ukřižovaný, neboť ze svého královského trůnu osvobozuješ 
lidstvo z otroctví satanova, smazáváš každou skvrnu hříchu a přinášíš drahocenný 
dar svého Vykoupení.

Je to můj Syn Ježíš, který dnes umírá na kříži, počatý v mém panenském lůně, 
formovaný po devět měsíců ke svému lidskému zrození, živený mým tělem a mou 
vlastní krví.

Narozený v jeskyni, položený v jeslích, živený mým mlékem, rostoucí v mém ná-
ručí, kolébaný mou láskou, voděný mýma rukama, formovaný mými slovy, hlídaný 
a chráněný ve svém ohroženém dětství, pozorovaný s mateřskou blažeností v ryt-
mu svého lidského růstu, podporovaný mou přítomností při plnění svého veřejné-
ho poslání, neopuštěný mnou v tomto dni nespravedlivé a tak nelidské popravy.

Patřete se mnou na jeho tělo, celé jedna rána od strašného bičování; na jeho tvář, 
znetvořenou krví, řinoucí se z jeho hlavy, probodané korunou z trní; na jeho zra-
něná ramena, která s námahou nesou popravčí dřevo.

Pociťujte ve svém srdci se mnou strašné rány hřebů, které prorážejí jeho ruce 
a nohy; náraz kříže do země, po kterém se zachvěje v nové bolesti; jeho krvavou, 
agonii, jeho poslední výdech v okamžiku jeho smrti na kříži.

Je to můj Syn, který umírá vedle mne, své bolestné Matky, která otevírá své srd-
ce, aby přijala vás všechny do bolestné kolébky svého nového univerzálního ma-
teřství.

Ukřižovaný Ježíš je vaším Vykupitelem a Spasitelem.
Dnes se naplňuje úkol celého jeho života a dokonale se splnila vůle jeho Otce, 

neboť On se přináší jako oběť pro naši spásu.
Patřete dnes s láskou a nesmírnou vděčnosti, v duchu radosti a útěchy na Toho, 

kterého probodli.
On je pravý Beránek Boží, který snímá hříchy světa; On je nejvyšší Kněz, který 

vstupuje jedinkrát do velesvatyně, aby vám svou krví získal vykoupení věčné.
On je vaší Paschou: mostem, který vám umožňuje přejít ze hříchu do milosti, ze 

smrti do života, z otroctví do svobody.
Je to váš bratr, který vás bere za ruku a přivádí vás, abyste se stali opravdovými 

syny Božími.
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Ježíš se vrátí na královský trůn své slávy, aby naplnil své slovo, které bylo příči-
nou jeho odsouzení; oblaka nebeská se položí jako podnož jeho nohou, a on přijde 
obnovit své království milosti, svatosti, lásky, spravedlnosti a pokoje, a naplnit tak 
dokonale úkol svého Vykoupení.

Žijte v očekávání jeho slavného návratu a vašeho blízkého osvobození.“

Rubbio (Vicenza), 18. dubna 1992
Bílá sobota

Hrob vašeho otroctví
„Zůstaňte při mně, synové přemilí, tento den, kdy jsem zůstala bez svého Syna.
Jeho tělo je uloženo v novém hrobě, v očekávání Vzkříšení.
Apoštolové jsou vystrašeni a rozprchli se; já žiji se zbožnými ženami, které mi 

dělají společnost, a bdím v modlitbě a očekávání.
Je to den mé neposkvrněné bolesti.
Je to první den mého duchovního mateřství.
Proto se už od nejstarších dob ustálil v církvi obyčej věnovat tento den mé 

zvláštní úctě.
Dnes vás chci mít společně se mnou při ustavičném bdění modlitby a lásky 

u hrobu, v němž odpočívá bezduché Ježíšovo tělo.
V jeho hrobě jsou navždy pohřbeny hřích a zlo, nevěra a sobectví, nečistota 

a pýcha, zkáza a smrt.
Rodí se nový člověk milosti a svatosti, víry a naděje, čistoty a lásky.
Rodí se církev; rodí se nové lidstvo, modelované podle slavného lidství Ježíše 

vzkříšeného, který vystoupil po pravici Otce.
Dnes zvu také vás, abyste sestoupili do hrobu s Kristem, abyste zemřeli světu 

a sobě samým a žili pouze pro Pána a jeho slávu.
Tento nový hrob ať je hrobem vašeho otroctví.hrobem vašeho otroctví.hrobem vašeho otroctví
– Ať je to hrob vašeho otroctví, kde jsou zpřetrhány všechny řetězy, které vás drží Ať je to hrob vašeho otroctví, kde jsou zpřetrhány všechny řetězy, které vás drží Ať je to hrob vašeho otroctví

v moci satana, a kde se rodí nový člověk, povolaný být svobodným synem Božím.
– Ať je to hrob vašeho otroctví, kde umírá navždycky toto lidstvo, vzdálené Bo-Ať je to hrob vašeho otroctví, kde umírá navždycky toto lidstvo, vzdálené Bo-Ať je to hrob vašeho otroctví

hu, odbojné vůči jeho Zákonu, zkažené, otročící duchu zla, které leží v moci temnot 
a kde se rodí nové lidstvo, osvícené a posvěcené slavným lidstvím Ježíšovým.

– Ať je to hrob vašeho otroctví, kde umírá církev nemocná a rozdělená, proniknu-Ať je to hrob vašeho otroctví, kde umírá církev nemocná a rozdělená, proniknu-Ať je to hrob vašeho otroctví
tá duchem světa, zatemněná ve své věrnosti a svatosti, napadená ztrátou víry a od-
padlictvím, a kde se rodí církev nová, svatá, věrná, osvícená, evangelní, chudá a čis-
tá, která vrhá na svět pouze světlo svého Krista.

– V novém hrobě tohoto dne ať je provždy pohřbena každá forma otroctví vaší 
doby, která vás drží pod mocí satana a jeho univerzálního soudu, a ať se zrodí no-
vé časy vašeho osvobození, které vám daroval Ježíš Kristus zmrtvýchvstalý a žijí-
cí mezi vámi.“
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Rubbio (Vicenza), 19. dubna 1992
Hod Boží velikonoční

Vítězství, které přemáhá svět
„Nebojte se, přemilí synové.
Patřete na Ježíše, který mocí svého Božství povstává ze smrti a se svým oslave-

ným tělem, zářícím nad slunce, vychází vítězně z hrobu.
Kristus vzkříšený a žijící mezi vámi je důvodem vaší radosti, vaší důvěry a vaší 

naděje v těchto posledních časech. Satan je přemožen a od této chvíle je mu veškerá 
jeho moc odňata Kristem, který přijal smrt, aby se sám stal lékem, který vás uzdra-
vuje od nemoci hříchu a od smrti.

Dnes ať vaše srdce jásá a je přeplněno touž radostí, kterou jsem zakusila já, když 
jsem svého Syna Ježíše uviděla v jasu jeho Božství sklánět se nade mnou, aby učinil 
konec mé mateřské bolesti.

Hlásejte všem tuto mimořádnou událost, aby v těchto bolestných dobách očisty 
mohli žít ctností víry a naděje.

Hlásejte jeho smrt; ohlašujte jeho zmrtvýchvstání.
A to dnes, kdy je tak snadno popíráno a kdy i v církvi mnozí moji ubozí syno-

vé mluví o Ježíšově zmrtvýchvstání jako o úkonu víry, ne jako o opravdové histo-
rické události.

Zmrtvýchvstání Kristovo je faktem více historickým, jistým a dokázaným než 
všechny události, k nimž kdy došlo.

Jako vaše Matka vás napomínám, abyste se měli na pozoru a bděli, neboť můj 
Odpůrce vás svádí v myslích podlými a nebezpečnými bludy, aby způsobil ztrátu 
vaší víry a přivedl vás k odpadu.

Vy hlásejte všem neohroženě, že Kristus je Syn Boží, který umřel a vstal z mrt-
vých, vystoupil na nebe a nyní sedí po pravici Otce.

Toto je vítězství, které přemáhá svět: vaše víra.
Zmrtvýchvstalý Kristus přivádí nyní k dokonalému naplnění Otcovu vůli svým 

druhým příchodem ve slávě, aby obnovil své království, v němž bude všemi na ze-
mi splňována Boží vůle.“

Bologna, 13. května 1992
Výročí prvého fatimského zjevení

Znamení mé přítomnosti
„Přemilí synové, dnes si připomínáte sedmdesáté páté výročí mého prvého zje-

vení ve Fatimě, v Cova da Iria, 13. května 1917.
Chci vás pozvat, abyste prožili tento den v modlitbě a synovské intimitě života 

se mnou, svou nebeskou Matkou.
Vy jste plodem onoho mého zjevení.
Vy jste uskutečněním tohoto mého poselství.
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– Tehdy jsem předpověděla časy ztráty pravé víry a odpad, který se rozšíří ve 
všech částech církve.

Prožíváte časy, které jsem vám předpověděla.
Vy jste znamením mé přítomnosti v časech očisty a velikého soužení.
Vpravdě vás volám, abyste se připojili k mému Dílu Mariánského kněžského 

hnutí, které jsem já sama rozšířila do všech konců země, abych syny mně zasvěcené 
přetvořila ve statečné svědky víry a zmužilé apoštoly Pravdy.

Proto vás formuji k co největší věrnosti Kristu a zvu vás žít a hlásat evangelium 
do písmene ve velké jednotě s papežem, který má od Ježíše úkol udržovat jeho cír-
kev v pravdě víry. Tak se stáváte mocnou pomocí, kterou poskytuji proti velikému 
zlu nevěry a odpadlictví.

– Tehdy jsem předpověděla časy války a pronásledování církve a Svatého ot-
ce, protože se rozšířil teoretický a praktický ateismus a vzpoura lidstva proti Bo-
hu a jeho Zákonu.

Vy jste znamením mé přítomnosti v těchto časech.
Vpravdě vás žádám, abyste kráčeli po cestě, kterou jsem vám v těchto letech já 

sama vytyčila v poselstvích, sdělených srdci tohoto mého nepatrného syna, abys-
te mohli žít pro slávu nebeského Otce, v dokonalém následování mého Syna Ježíše, 
učenliví pro posvěcující působení Ducha Svatého.

Tak můžete dnes vydávat mocné svědectví lásky a naděje, víry a spravedlnosti, 
pokory a čistoty.

Stáváte se velikou pomocí, kterou poskytuji proti velkému zlu materialismu 
a rozkošnictví, sobectví a pýchy, lakoty a nečistoty.

– Tenkrát jsem předpověděla trest a že nakonec mé Neposkvrněné Srdce bude 
triumfovat.

Vy jste znamením mé přítomnosti v dobách bolestné zkoušky, která připravuje 
triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě.

Vskutku, já volám prostřednictvím svého Mariánského kněžského hnutí všech-
ny své syny, aby se zasvětili mému Srdci, rozšiřovali všude večeřadla modlitby mezi 
kněžími, věřícími, dětmi, mládeží a v rodinách.

Tak mohu získat velikou přímluvnou a smírnou moc a mohu zasáhnout pro 
změnu srdce mých ubohých hříšných dětí; každoročně tak připravuji triumf svého 
Neposkvrněného Srdce.

Čím více dochází k tomuto mému mateřskému triumfu v srdcích a duších mých 
dětí, ve stále větším počtu, tím více je vámi oddalován trest a Ježíš může vylít na 
svět proudy svého božského milosrdenství.

Proto vás všechny dnes zvu, abyste mne následovali jako svou nebeskou Mat-
ku: sestupuji z nebe, abych se sama stala v těchto časech vaší spásou a vaším jistým 
osvobozením.“
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Valdragone (Republika San Marino), 1. července 1992
Duchovní cvičení ve formě večeřadla

s biskupy a kněžími MKH Ameriky a Evropy
Vaše kněžská láska

„Jak jsem spokojena, když vás vidím v tak hojném počtu v tomto stálém večeřa-
dle modlitby a bratrství, když tu vidím vás, biskupy a kněze mého Hnutí, kteří jste 
přišli ze všech národů Ameriky a Evropy.

Já jsem přítomna mezi vámi.
Spojuji se s vaší modlitbou a dávám jí sílu; vytvářím mezi vámi větší bratr-

skou lásku. Pomáhám vám růst ve vzájemné lásce, až byste se stali jednou jedi-
nou věcí. Musíte se setkávat, poznávat se, milovat se, pomáhat si vzájemně krá-
čet spolu, s odvahou a důvěrou, po nesnadné cestě bolestných dob, které právě 
prožíváte.

V těchto dnech utěšujete bolest mého Srdce.
Oslavujete mé Srdce.
Jste povoláni, abyste se stali nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce.
Kvůli tomu jsem vás povolala sem nahoru.
Kvůli tomu jsem pro vás získala zvláštní vylití Ducha Svatého a hluboce jsem 

působila v těchto dnech ve vašich srdcích a ve vašich duších, abych vás učinila 
schopnými realizovat můj velký plán lásky a milosrdenství.

Nadešly moje i vaše časy.
Ukažte se všem jako moje malé děti, jako kněží mně zasvěcení, jako apoštolové 

těchto posledních časů.
Vaše světlo musí stále více zářit ve velké temnotě, která přikrývá lidstvo a kte-

rá prostoupila i církev.
Vaše kněžská láska ať je znamením mé mateřské přítomnosti mezi vámi.
Vaše kněžská láska ať sestoupí jako nebeská rosa na toto ubohé lidstvo, nemoc-

né a raněné, vzdálené od Boha, oběť materialistické a bezbožecké civilizace; lidstvo, 
které žije v otroctví hříchu, nenávisti, bezuzdného egoismu a nečistoty.

Vaše kněžská láska ať je příjemným balzámem na hluboké a krvácející rány těch-
to vašich časů.

Vyjděte z tohoto večeřadla, jděte do všech částí světa a hledejte moje ubohé dě-
ti, které zbloudily, a přineste je všechny do bezpečného ovčince mého Neposkvr-
něného Srdce.

Vezměte za ruku děti vystavené takovým nebezpečím, oběti lstivých úkladů mé-
ho Protivníka; dejte posilu a odvahu mladým, aby odolali všem laciným svodům 
požitku a nečistoty; buďte oporou rodinám, aby žily ve svatosti a lásce, stále ote-
vřené daru života, a tak ať jsou uchráněny velkých zel rozvodu a potratu; přiveďte 
do domu nebeského Otce tolik mých hříšných dětí; poskytněte slabým pomoc, ne-
mocným posilu, zoufalým naději.
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Vaše kněžská láska ať je odleskem lásky Božského milosrdného Srdce Ježíšova 
a mého Neposkvrněného Srdce vůči tomuto tak nemocnému lidstvu.

Vaše kněžská láska ať sestoupí jako nebeská rosa na trpící a rozdělenou církev, 
která nese kříž na Kalvárii své očisty a mučednictví.

Proto vás žádám, abyste v církvi byli právě mou vlastní mateřskou milosrdnou 
přítomností.

Buďte pevnou oporou papeži a pomozte mu nést jeho kříž, který se stal dnes 
tak těžkým.

Pomáhejte vašim biskupům modlitbou, svou láskou a dobrým příkladem.
Nade všechno vaše kněžská láska ať je rosou, která mírní hluboké rány tolika va-

šich kněžských spolubratří, kteří podlehli pod břemeny velkých těžkostí této doby, 
očisty a velkého soužení.

Nikoho nesuďte. Milujte všechny s něžností mého mateřského Srdce.
Stáváte se tak vzácnými nástroji triumfu mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Tak vytváříte nové srdce nové církve, které já formuji v nebeské zahradě svého 

Neposkvrněného Srdce.
Velikou radost dělá mému Srdci závazek, který činíte, a práce, kterou věnuje-

te stále většímu šíření mého díla Mariánského kněžského hnutí ve vašich krajích. 
Buďte horliví v rozmnožování večeřadel modlitby, o které jsem vás žádala, všude: 
mezi kněžími, věřícími a v rodinách. Nuže, spolupracujte každý den na uskutečňo-
vání mého velkého plánu záchrany a milosrdenství.

Vyjděte z tohoto večeřadla obnoveni Duchem Svatým jako odvážní apoštolové 
druhé evangelizace, ke které vás volám. Já jsem stále s vámi. Vedu vás bezpečně po 
cestě, kterou ještě musíte jít.

S vašimi drahými, se všemi, kteří jsou vám svěřeni, vám žehnám ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého.“

Rubbio (Vicenza), 15. srpna 1992 
Nanebevzetí Panny Marie

Paprsky mé záře
„Hleďte, milované děti, na nebeskou záři mého těla vzatého do nebeské slá-

vy a kráčejte se mnou k bezpečnému přístavu vašeho osvobození, které je už tak 
blízko. 

Vy jste mou radostí a mou korunou. 
Vy jste zářícími hvězdami, které dávají ještě větší lesk mému královskému 

plášti. 
Proto vás zvu, abyste tento den prožili se mnou společně se svatými dušemi 

v nebi a s blaženými dušemi, které se očišťují v očistci. 
Dnes jásají andělé a všechny andělské zástupy, když v nebeském světle patří na 

mé slavné a oslavené tělo, svatí v nebi se radují, duše v očistci se zachvívají rados-
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tí a církev putující a trpící, která jde pouští světa a dějin, je posilněna ve své naději 
a dostává útěchu uprostřed tolika svých útrap. 

Přinášejte všude balzám mého mateřského povzbuzení. 
Šiřte moje světlo do hluboké tmy, která vás zahaluje. 
Vy jste paprsky mé záře. 
Chci, aby se tyto paprsky skrze vás šířily do všech stran a aby jako nebeská rosa 

padaly na ubohé lidstvo, které je nyní pod mocí Zlého, a na mou církev, která pro-
žívá čas svého bolestného utrpení. 

Šiřte paprsky víry v těchto dobách velkého odpadu; paprsky naděje ve světě pro-
niknutém materialismem a zoufalým hledáním požitků; paprsky lásky uprostřed 
egoismu, nenávisti a veliké netečnosti vůči slabým, chudým a trpícím; paprsky čis-
toty uprostřed tak rozšířené nečistoty; paprsky mlčení v povyku ohlušujících hlasů; 
paprsky modlitby uprostřed všeobecné rozmařilosti; paprsky pokory uprostřed ta-
kové pýchy a paprsky poslušnosti uprostřed tak rozšířené vzpoury. 

Nechejte všude sestoupit paprsky mé slávy, vy, kteří jste třpytivými hvězdami 
mého zářícího mateřského pláště. 

Tak vytvářejte novou církev, ze všech stran shromažďujte moje děti, které jsou 
pozvány, aby tvořily součást malého zbytku věrných. Ukraťte čas svého nejtvrdšího 
otroctví a připravte srdce a duše k přijetí Pána, který přichází. 

V tento den, ve kterém se nebe sjednocuje se zemí, já vás utvrzuji ve svém plánu. 
Přijímám vás do hlubin svého Neposkvrněného Srdce a vytrvale vás vedu po cestě 
vašeho osvobození, abyste nakonec dospěli k novým nebesům a k nové zemi.“ 

Milán, 8. září 1992 
Narození blahoslavené Panny Marie

Vaše kněžská věrnost
„Přemilí synové, jásejte s celou církví na zemi i na nebi v rozjímání o radostném 

tajemství narození vaší Matky.
Dívejte se na vaši Matku ještě jako na dítě a kolem mé kolébky položte vzácnou 

korunu vaší kněžské věrnosti.
Buďte věrnými kněžími! 
Buďte věrni svému povolání, které vás zavazuje být služebníky Krista a jeho 

evangelia. 
Jako já jsem byla už jako maličká věrná volání Božímu a odpovídala jsem na je-

ho plán, který měl se mnou od věčnosti, tak i vy musíte být věrni svému kněžské-
mu povolání.

Jste-li maličcí, zůstáváte věrní.
Jste-li chudí, zůstáváte věrní.
Jste-li učenliví, zůstáváte věrní.
Vaše nebeská Matka má za úkol všechny vás vést cestou vaší kněžské věrnosti.
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– Buďte věrní službě slova.
Kolik je dnes kněží, kteří se stávají oběťmi tolika bludů! Těmto bludům se učí, ší-

ří se a propagují jako nová kulturní pojetí pravdy. A tak se snadno přijímají a velký 
počet mých dětí vzdalují od pravé víry. 

Vaše časy jsou doby předpověděné božským Písmem. Dnes povstává mnoho fa-
lešných učitelů, kteří učí bajkám a věřící odvádějí od pravdy evangelia. 

Vy hlásejte vždycky a s odvahou Ježíšovo evangelium do posledního písmene. 
Tak zůstaňte v pravé víře a pomáhejte malému zbytku, aby zůstal pevný v jistotě 

víry v těchto dobách všeobecného odpadu.
– Buďte věrní službě milosti.
Ježíš vás důvěrně přidružil k vykonávání svého věčného kněžství, aby božský 

dar milosti mohl sestoupit do duší všech vykoupených. To vyplníte udělováním 
svátostí, které ustanovil Kristus jako účinné prostředky k udělení milosti. 

Buďte věrní službě svátostí, zvláště svátosti smíření, jejímž úkolem je vrátit mi-
lost těm, kteří ji ztratili, protože se dopustili smrtelných hříchů. 

Dnes se tato tak cenná a nutná svátost v církvi ztrácí. 
Pastýři církve, biskupové, Kristem postavení do čela jako vůdcové svého stádce, 

otevřte oči na toto zlo, které se všude v církvi šíří jako strašná rakovina. 
Zasáhněte s odvahou a horlivostí, aby svátost smíření znovu rozkvetla v celé své 

plnosti a duším se tak pomohlo žít v milosti a aby se církev uzdravila z krvácejících 
ran hříchů a svatokrádeží, které ji celou pokrývají jako malomocnou.

– Buďte věrní službě modlitby.
Ježíš se ustavičně obětuje a přimlouvá se u Otce vaším prostřednictvím. 
Jak v této době zanedbává modlitbu tolik mých kněží! 
Kdybyste mýma očima viděli, jak je v církvi rozšířena a jak je hluboká tato její 

vnitřní rána, také vy byste se mnou prolévali hodně slz! 
Už se nemodlí. 
Modlitba je pohlcena akcí. Do aktivity a do pastoračního programování se vklá-

dá celá účinnost apoštolátu. 
Zapomínáte, že vy sami od sebe nemůžete učinit nic a že je to jedině Ježíš Kris-

tus, který vaším prostřednictvím působí a zachraňuje. 
Zapomínáte, že jste „služebníci neužiteční“, ubozí a hříšní.
Vraťte se k modlitbě! 
Ježíše Svátostného učiňte středem své modlitby, tajemstvím svého života, duší 

veškeré své apoštolské činnosti. 
Dnes vás žádám, abyste mi darovali svou kněžskou věrnost – jako věnec, který po-svou kněžskou věrnost – jako věnec, který po-svou kněžskou věrnost

ložte okolo mé kolébky, do které jsem uložena ve chvíli svého pozemského narození.
A buďte stále maličcí, jako je dnes vaše Matka jako dítě. 
Jen když zůstanete stále dětmi, podaří se vám v těchto posledních časech zůstat 

věrnými kněžími.“
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Sant’ Omero (Teramo), 15. září 1992
Svátek Bolestné Panny Marie

Čas mé velké bolesti
„Přemilí synové, zůstaňte dnes se mnou, vaší Matkou bolestnou, která vás poro-

dila pod křížem, na kterém umřel pro vaši spásu můj Syn Ježíš. 
Jsem Matka bolesti. 
Vstupte dnes do hlubokého tajemství mé opuštěnosti, abyste pochopili, jak se 

moje duchovní a univerzální mateřství uskutečňuje především v lásce a bolesti. 
V lásce vůči vám všem, mé děti! 
V bolesti pro vaše bolesti, pro velká nebezpečí, která vám hrozí, pro mnoho 

útrap těchto posledních časů velkého soužení. 
Proto dny, které právě prožíváte, znamenají také čas mé velké bolesti.
– Je čas mé velké bolesti pro církev, mou tak milovanou dceru.
Kolik trpí církev v těchto dobách, když nese svůj velký kříž a vystupuje na krva-

vou Kalvárii svého utrpení a své krvavé oběti! 
Nikdy ještě církev nebyla ve všem tak podobná mému synu Ježíši jako dnes. Je 

mu podobná v osamocenosti a opuštěnosti. Je mu podobná v zapírání a zrazová-
ní. Je mu podobná v potupách a v odsouzení. Je mu podobná v ukřižování a v je-
ho agonii. 

Toto je čas mé velké bolesti pro církev, protože nastal čas jejího utrpení výkup-
ného.

– Je čas mé velké bolesti pro lidstvo, které je tak nemocné a stalo se otrokem zlých 
duchů.

Ďábelské síly ovládají zemi a všude přinášejí špatné plody svého temného pano-
vání. Tak se toto lidstvo vrátilo k pohanství po téměř dvou tisíciletích od svého vy-
koupení a od prvního zvěstování evangelia spásy. 

Nevěra a bezbožnost je pokrývají. Hříchy je zraňují. Zlo je otravuje. Ovládá je 
pýcha. Svádí je nečistota. Egoismus a nenávist je spoutávají řetězy. Satan je činí stá-
le více svým otrokem a vládne v něm svou ďábelskou mocí. 

Toto je čas mé velké bolesti pro celé toto ubohé lidstvo, ovládané duchy zla, pro-
tože už pro ně nastal čas jeho velkého trestu.

– Je čas mé velké bolesti pro vás, mé děti!
Jak těžkým se stává v těchto dnech břemeno vašeho utrpení! 
Plačícíma očima se dívám na děti předčasně zasvěcené do zkušeností zla a hří-

chu. Na mladé lidi podvedené a zrazené společností, ve které žijí, kterým se před-
kládají falešné hodnoty a kteří se už stali oběťmi nečistoty a drog. 

Dívám se na rodiny rozdělené a zničené. Na chudé, kteří umírají hladem. Na 
zmučené a zabité válkou. Na nemocné, kterým se neposkytuje péče a pomoc. Dí-
vám se na opuštěné, osamocené, na zoufalé, v agonii, umírající. Jako Matka jsem 
dnes u každého, kdo sténá pod tíhou svého kříže. 
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Nikdy vás neopustím. Jsem s vámi zvláště ve chvíli vaší největší nouze. Toto je 
čas mé největší bolesti pro vás všechny, mé ubohé děti, protože nastal čas vašeho 
největšího utrpení. 

Hledejte útočiště ve mně. 
Běžte do bezpečného útočiště v mém Neposkvrněném Srdci, protože musíme 

spolu prožívat čas největší zkoušky, který právě nastal pro vás, pro církev a pro ce-
lé lidstvo.“

Milán, 2. října 1992
Svátek Andělů strážných

Ohlášení tří andělů
„Dnes jsou andělé světla mého Neposkvrněného Srdce u vás, moji přemilí a dě-

ti mně zasvěcené. 
Je jejich svátek. 
Ctěte je, vzývejte je, žijte stále s nimi – nebeský Otec vám je dal jako vaše stráž-

ce a ochránce. 
Dnes je jejich čas. 
Tomuto poslednímu údobí očisty a velkého trápení odpovídají zvlášť silné pro-

jevy andělů Páně. 
Vstoupili jste do nejbolestnější a nejnesnadnější fáze bitvy mezi duchy dob-

rými a duchy zlými, mezi anděly a démony. Je to hrozný zápas, který se odehrá-
vá kolem vás a nad vámi. Vy, ubohé pozemské bytosti, jste do něho strženi, a tak 
pociťujete obzvláště silně nástrahy, které vám kladou zlí duchové, aby vás svedli 
na cesty hříchu a zla. 

To jsou tedy časy, ve kterých musí dojít také k silnější a neustálé akci vašich an-
dělů strážných. 

Modlete se k nim často, naslouchejte jim učenlivě, následujte je v každém oka-
mžiku. 

Kult úcty a chvály andělů strážných musí být v církvi rozsáhlejší a slavnější. 
Oni mají opravdu za úkol dát vám zprávu – tak očekávanou – o vašem blízkém 

osvobození. 
Zprávu tří andělů očekávejte s důvěrou, přijměte ji s radostí a následujte ji s láskou.
– Vaše osvobození bude spadat v jedno s koncem nepravosti, s úplným osvobo-

zením veškerého stvoření z otroctví hříchu a zla.
Až se to stane, bude to něco tak ohromného, že to nebylo od počátku světa. Bu-

de to jako druhý poslední soud. Každý uvidí svůj vlastní život a své skutky v Bo-
žím světle.

První anděl má za úkol všem ohlásit toto poselství. 
„Vzdejte Bohu slávu, poslouchejte ho, chvalte ho, neboť přišel okamžik, kdy bu-

de soudit svět. Klekněte před tím, který učinil nebe, zemi, prameny i moře.“
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– Vaše osvobození spadne v jedno s porážkou satana a každého zlého ducha. 
Všichni démoni a duše zavržených, kteří se v této době rozlili do všech částí svě-

ta k záhubě a zavržení duší, budou zahnáni do pekla, které opustili, a nebudou už 
moci škodit. 

Veškerá satanova moc bude zničena.
Druhý anděl má za úkol oznámit toto poselství. „Padl, padl velký Babylon, který 

dával pít všem národům z opojného vína svého smilství.“ 
– Vaše osvobození spadne v jedno především s odměnou, kterou dostanou 

všichni, kteří zůstali věrni ve velké zkoušce, a s velkým trestem, který stihne ty, kdo 
se dali svést hříchem a zlem, nevěrou a bezbožností, penězi a rozkošemi, egoismem 
a nečistotou.

Třetí anděl má za úkol oznámit velký trest.
„Kdo uctívá šelmu a její sochu, kdo obdržel její znak na čelo a na ruku, bude pít ví-

no Božího hněvu z kalicha jeho strašného soudu. A bude mučen v přítomnosti Beránka 
a svatých andělů ohněm a sírou. Kouř jejich trápení neskončí nikdy. Kdo se klaní šelmě 
a její soše, kdo obdrží znak jejího jména, nebude mít pokoje ani ve dne, ani v noci.“ 

Pevnost těch, kteří náležejí Pánu, kdo žijí podle Božích přikázání a zůstávají věr-
ni Ježíši, bude podrobena tvrdé zkoušce v této poslední době velkého trápení, ozna-
čené jako konec nepravosti, jako porážka satana a trest bezbožných.

Proto vás vyzývám, abyste byli zvlášť sjednoceni se svými anděly strážnými 
v modlitbě, v naslouchání jejich hlasu a v učenlivém přijímání jejich bezpečného 
vedení po cestě dobra a svatosti.

V těchto bouřlivých dobách, ve kterých vládne satan s celou svou temnou mo-
cí, je úkolem andělů světla a mého Neposkvrněného Srdce vést vás cestou stálosti 
a věrnosti Ježíši, v zachovávání Božích přikázání a v cvičení všech ctností.

Dnes vám spolu s vašimi anděly strážnými žehnám s radostí Matky, které jste 
útěchou a kterou stále více oslavujete.“

Blumenfeld (Německo), 7. října 1992
Svátek Panny Marie, Královny posvátného růžence

Anděl s klíčem a řetězem
„Dnes tě potkávám zde v sídle mého Hnutí v Německu při večeřadle s kněžími 

a věřícími zasvěcenými mému Neposkvrněnému Srdci. 
Uctíváte mě jako Královnu posvátného růžence. 
Růženec je moje modlitba. Z nebe jsem přišla vás o ni požádat, protože je to 

zbraň, kterou musíte používat v těchto dobách velké bitvy. A je to znamení mého 
jistého vítězství. 

Moje vítězství se dovrší, až satan se svým mocným vojskem všech duchů pekel-
ných bude uzavřen ve svém království tmy a smrti, odkud už nebude moci vychá-
zet, aby škodil světu. 
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Proto musí z nebe sestoupit anděl, kterému bude dán klíč od propasti a řetěz, 
kterým spoutá velkého draka, starého hada, satana, se všemi jeho přívrženci. 

Anděl je duch, který je posílán Bohem, aby vykonal zvláštní poslání. 
Já jsem Královna andělů, protože právě v mém osobním plánu je poslání od 

Pána, abych splnila největší a nejdůležitější poslání, zvítězit nad satanem. Oprav-
du už od počátku jsem předpověděna jako Ta, která je nepřítelem hada, Ta, která 
proti němu bojuje, Ta, která mu nakonec rozdrtí hlavu. „Nepřátelství položím me-
zi tebe a ženu, mezi potomstvo tvé a její. Ona ti rozdrtí hlavu, zatímco ty se budeš 
pokoušet uštknout ji do paty.“ Mým potomstvem je Kristus. V něm, který zjednal 
vykoupení a osvobodil vás z otroctví satanova, v něm se uskutečňuje mé úplné ví-
tězství. Proto mně byl svěřen klíč, kterým je možné otvírat a zavírat bránu pekel-
né propasti.

Klíč je znamení moci, kterou má pán a hospodář místa, které mu náleží. V tomto 
smyslu tím, kdo má klíče od stvořeného, je vtělené Slovo, protože skrze něho všech-
no bylo stvořeno, a proto Ježíš Kristus je Pán a Král celého vesmíru, to je nebe, země 
a pekla. Jedině můj syn Ježíš má klíče od pekelné propasti, protože on sám je klíčem 
Davidovým, který otevře, a nikdo už nemůže zavřít, který zavře, a nikdo už nemů-
že otevřít. Ježíš předává tento klíč, který představuje jeho božskou moc, do mé ru-
ky, protože mně jako jeho Matce, Prostřednici mezi vámi a mým Synem, byl svěřen 
úkol přemoci satana a jeho mocné vojsko zla. Tímto klíčem já mohu otevřít a za-
vřít bránu pekelné propasti.

Řetěz, kterým musí být spoután velký Drak, tvoří modlitba se mnou a skrze mne. 
Touto modlitbou je svatý růženec. Řetěz, který má opravdu za úkol předně omezit 
činnost, pak uvěznit a konečně zmařit každou činnost toho, který jím bude svázán.

– Úkolem řetězu svatého růžence je především omezit působení mého Protivní-
ka. Každý růženec, který se modlíte se mnou, působí omezení působení Zlého, vy-
tržení duší z jeho zhoubného vlivu a dává větší sílu expanzi dobra v životě tolika 
mých dětí.

– Řetěz svatého růžence působí také uvěznění satana, to znamená, že způsobuje 
bezmocnost jeho působení a zmenšuje a oslabuje stále víc sílu jeho ďábelské mo-
ci. Proto každý růženec, který se dobře pomodlíte, je tvrdou ranou moci zla, bou-
rá část jeho království.

– Řetěz svatého růžence nakonec jako svůj výsledek učiní satana zcela neútoč-
ným. Jeho velká moc bude zničena.

Všichni zlí duchové budou zahnáni do jezera ohně a síry, já zavřu bránu klíčem 
moci Kristovy, a tak už nebudou moci vyjít na svět a škodit duším. Pochopte tedy, 
moji přemilí synové, proč v těchto posledních časech bitvy mezi mnou, Ženou odě-
nou sluncem, a velkým Drakem vás žádám, abyste rozmnožovali všude večeřadla 
modlitby s recitováním svatého růžence, s rozjímáním o mých slovech a se zasvě-
cením mému Neposkvrněnému Srdci. Těmito večeřadly dáváte své nebeské Matce 
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možnost mít účast na spoutání satana, abych tak mohla splnit své poslání – rozdrtit 
jeho hlavu, to je porazit jej navždy, zavřít jej do jeho propasti ohně a síry. 

Prostá a křehká šňůrka svatého růžence tvoří pevný řetěz, kterým učiním svým 
vězněm temného pána světa, nepřítele Boha a jeho věrných sluhů. Tak bude ještě 
jednou poražena pýcha satana mocí maličkých, pokorných a chudých.

Tím, že vám dnes oznamuji, že je už blízko toto mé velké vítězství, které vás při-
vede k vaší jisté svobodě, dávám vám útěchu své mateřské přítomnosti mezi vámi 
a žehnám vám.“ 

Milán, 13. října 1992
75. výročí posledního zjevení ve Fatimě

Pozvedněte oči k nebi
„Pozvedněte oči k nebi,“ řekla jsem malé Lucii na konci svého posledního zje-

vení 13. října 1917 ve Fatimě v chudé Cova da Iria. A ona se obrátila k nesčíslnému 
davu a vybídla všechny, aby se dívali ke slunci. 

Začínal onen mimořádný úkaz, na který se všichni dívali v pohnutí a který je 
zván „slunečním zázrakem“. 

Bylo to potvrzení pravosti mých zjevení.
Bylo to znamení, které mělo ukázat všem, že vaše nebeská Matka sestoupila z ne-

be jako „Žena oděná sluncem“.
Pozvedněte oči k nebi, opakuji vám dnes, kdy prožíváte události, které jsem vám 

předpověděla ve Fatimě.
– Pozvedněte oči ze světa, ve kterém žijete, ze světa tak zkaženého, zatvrzelého 

egoismem, nenávistí, hříchem a bezbožností, tak rozšířenou. 
– Pozvedněte oči od tohoto lidstva, posedlého duchem zla, které vytvořilo ci-

vilizaci bez Boha a které se klaní falešným bůžkům peněz a požitků, nadutosti 
a pýchy, násilí a nečistoty.

– Pozvedněte oči z časů bolestné očisty a velkého soužení, které právě proží-
váte.

Tyto vaše časy jsou zlé, protože lidská srdce se stala zlými, uzavřenými, chladný-
mi, tvrdými a proniknutými velkým suchopárem.

Nad tímto světem, nad tímto lidstvem, v těchto časech satan založil své králov-
ství a vládne v něm bezpečně jako pán.

Síly zla s pomocí temných sil ateismu a zednářství dosáhly svého vítězství.
Co máte dělat vy, moje ubohé děti, vystavené tak velkým nebezpečím a tak mi-

lované a chráněné vaší nebeskou Matkou?
Pozvedněte oči k nebi, protože vaše vysvobození je blízko.
Z nebe vám přijde nová éra světla a svatosti.
Z nebe vám přijde defi nitivní porážka satana a celého jeho mocného voj-

ska zla.
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Z nebe vám přijde Kristus v záři své slávy, přijede na bílém koni své božské moci.
Dnes, kdy si připomínáte výročí zjevení vaší nebeské Matky jako Ženy oděné 

sluncem, vás všechny vyzývám, abyste pozvedli oči k nebi, protože na otevřeném 
nebi se objevil bílý kůň. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravdivý, proto-
že soudí i vede válku spravedlivě.

Jeho oči – planoucí oheň, na jeho hlavě mnoho čelenek. Má napsáno jméno, kte-
ré zná jenom on sám. Je oblečen do šatů nasáklých krví a jeho jméno: Slovo Boží. 

A s ním nebeské vojsko na bílých koních, oblečené do skvěle bílého kmentu. 
Z úst mu vychází ostrý meč, aby jím bil národy.

Bude jim vládnout železným prutem. On šlape ve vinném lisu trestajícího hně-
vu vševládného Boha.

Na plášti a na boku má napsáno svoje jméno: Král králů a Pán pánů. Pozvedně-
te tedy oči k nebi, moji přemilí a děti mně zasvěcené, protože ve světlých oblacích 
přijde k vám můj Syn Ježíš v záři své slávy, aby mezi vámi zřídil své Království lás-
ky, svatosti, spravedlnosti a pokoje.“

Dongo (Como), 2. listopadu 1992
Památka všech zemřelých

V hodinu vaší smrti
„Přemilí synové, dnes se shromažďujete ve vzpomínce na své bratry, kteří vás 

předešli se znamením víry a nyní spí spánkem pokoje.
Jak velký je počet mých přemilých synů a dětí zasvěcených mému Neposkvrně-

nému Srdci, kteří už odpočívají v Pánu!
Mnozí z nich se podílejí na plnosti radosti, v dokonalém vlastnění Boha, a spolu 

s andělskými sbory jsou světly, která se třpytí ve věčné blaženosti ráje!
Mnozí jsou v očistci s jistotou, že jsou navždy spaseni, avšak ještě v očistném 

utrpení, protože jejich vlastnění Boha není ještě plné a dokonalé.
Dnes vám chci říci, že tito vaši bratři jsou vám obzvláště blízcí a tvoří nejcenněj-

ší část mého vítězného šiku.
Můj šik je jednotný a jediný, jako je jediná moje církev, sjednocená v radostné 

zkušenosti společenství svatých.
Svatí se za vás přimlouvají, osvěcují vaši cestu, pomáhají vám svou nejčistší lás-

kou, chrání vás před podlými nástrahami, které vám chystá můj Protivník, a s chvě-
ním očekávají okamžik setkání s vámi.

Duše v očistci se za vás modlí, obětují svá utrpení pro vaše dobro, a vaše mod-
litby jim pomáhají vysvobodit se z oněch lidských nedokonalostí, které brání vejít 
do věčné radosti ráje. 

Svatí, kteří zde na zemi žili své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a uvíjeli 
věnec lásky, aby ulehčili v bolestech vaší nebeské Matce, vytvářejí zde nahoře mou 
nejkrásnější korunu slávy.
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Jsou u mého trůnu a následují vaši nebeskou Matku, kamkoli jde.
Duše v očistci, které byly na zemi v mém šiku, jsou nyní ve zvláštním spojení se 

mnou, pociťují zvláštním způsobem mou přítomnost, která oslazuje hořkost jejich 
utrpení a zkracuje čas jejich očisty. 

Já sama přicházím vzít do své náruče tyto duše a zavést je do světla ráje, které 
nemá sobě rovného.

Tak jsem pořád u vás všech, moji přemilí a děti zasvěcené mému Srdci, po čas 
vaší bolestné pozemské pouti, zcela zvláštním způsobem jsem však u vás v hodině 
vaší smrti.

Kolikrát jste mi při svatém růženci opakovali tuto modlitbu: „Svatá Maria, Mat-
ko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší!“

To je vzývání, kterému naslouchám s velkou radostí a vždycky je vyslyším.
Jestliže jsem jako matka u každého z mých dětí v hodině smrti, jsem především 

u vás, kteří jste svým zasvěcením stále žili v bezpečném útočišti mého Neposkvr-
něného Srdce. 

V hodině vaší smrti jsem vám nablízku se září svého oslaveného těla, beru 
vaše duše do svého mateřského náručí a nesu je před svého Syna Ježíše k jeho 
osobnímu soudu.

Uvažte, jak radostné musí být setkání s Ježíšem pro ony duše, které k němu při-
cházejí, představené samou jeho Matkou!

Protože já je přikrývám svou krásou, dávám jim vůni své svatosti, nevinnost své 
čistoty, bělostný oděv své lásky a tam, kde zůstala nějaká poskvrna, snažím se svou 
mateřskou rukou ji smazat a přidat tam onoho lesku, který by jí dovolil vstoupit do 
věčné blaženosti ráje.

Blahoslavení, kteří umírají tak blízko vaší nebeské Matky! Ano, blahoslavení, 
protože umírají v Pánu, najdou odpočinek od svých námah a doprovodí je dobro, 
které vykonali.

Moji přemilí a vy, děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, zvu vás dnes, 
abyste se rozhodli pro velice důvěrný vztah ke mně ve svém životě, chcete-li zaku-
sit velké radosti spatřit mne u sebe, abych vzala do své náruče vaše duše v hodinu 
vaší smrti.“

San Marco (Udine), 22. listopadu 1992
Slavnost Ježíše Krista, Krále veškerenstva

Výrok Hospodinův
„Synové přemilí, dnes máte účast na velké radosti církve nebeské i pozemské, 

která se ve spojení s kůry andělské hierarchie vrhá na kolena úkonem hlubokého 
klanění Ježíši Kristu, Králi veškerenstva.

– Ježíš Kristus je Král, protože je věčné Slovo, jednorozený syn Otce, obraz jeho 
podstaty, lesk jeho slávy.
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Skrze něho všechno je stvořeno, a proto všechno, co existuje – s výjimkou Boha 
– je podrobeno jeho královskému univerzálnímu panování.

„Výrok Hospodinův mému Pánu: Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřá-Výrok Hospodinův mému Pánu: Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřá-Výrok Hospodinův
tele za podnož k nohám.

Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Siónu: panuj uprostřed svých nepřátel! 
(Ž 110,1–2)

Tobě patří vláda v den tvé moci, ve svaté záři. Z lůna jitřenky jako rosu jsem tě 
zplodil.“

– Ježíš Kristus je Král, také pro své vítězství.
Vskutku v okamžiku vtělení Slovo přijímá ve své Božské Osobě lidskou přiro-

zenost a v této hypostatické jednotě je lidství pozvednuto k osobní jednotě se sa-
mým Božstvím.

Dílem Vykoupení, dokončeným na Kalvárii, Ježíš osvobozuje stvořený vesmír 
z otroctví satana, do kterého upadl pro hřích spáchaný prvním člověkem. Sám pla-
tí na kříži povinnou výkupní cenu Boží Spravedlnosti.

Tak celý vesmír, vykoupený z moci Zlého a opět přivedený do plného společen-
ství života s nebeským Otcem, patří ke královskému panství Kristovu a má účast 
na jeho plánu vítěze nad hříchem a smrtí, Syna Božího a obyvatele nebeského Je-
ruzaléma.

„Já jsem První a Poslední, ten, který žije. Byl jsem mrtvý, ale nyní žiji navždy 
a mám moc nad smrtí a nad peklem.

Vítězi, který vytrvá až do konce mého díla, dám vládu nad národy. Bude je pást 
s železnou holí a rozbije je jako hliněné nádoby toutéž mocí, která mi byla dána od 
mého Otce. A dám mu hvězdu jitřní.

Nevymažu jeho jméno z knihy života, ale přiznám se k němu před svým Otcem 
a před jeho anděly.

Vítěze učiním sloupem v chrámu mého Boha a nikdy z něho nevyjde. Vyryji do 
něho jméno svého Boha a jméno svatého města, nového Jeruzaléma, který sestupu-
je z nebe od mého Boha spolu s mým novým jménem.“

– Ježíš Kristus je Král, protože k jeho božskému poslání patří přivést stvořený 
vesmír k dokonalé oslavě Otcově tím, že ho očistí spalujícím ohněm Ducha Svaté-
ho, aby byl úplně osvobozen od každého Ducha zla, od každého stínu hříchu a aby 
se tak mohl otevřít zázraku nového pozemského ráje.

Pak bude Otec oslaven a jeho jméno bude posvěceno ve všem stvořeném.
V tomto stvoření obnoveném dokonalou jednotou života s Otcem Ježíš Kristus zbu-

duje své království slávy, aby dílo jeho božského Vykoupení mělo své dokonalé dovršení.
Duch Svatý otevře srdce i mysli tak, aby všichni mohli plnit vůli Otce a Syna tak, 

aby jako v nebi tak i na zemi byla dokonale plněna Boží vůle.
Aby se dospělo k těmto novým nebesům a k této nové zemi, je třeba projít bo-

lestnou a krvavou zkouškou očisty, velkého soužení a trestu. 
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Moji přemilí a děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, naslouchejte slo-
vům své nebeské Matky, která vás sladce připravuje a vede k prožívání těchto udá-
lostí, protože už přišly ty časy, které vám předpověděl prorok Zachariáš. 

„Výrok Hospodinův. Budou bít pastýře a stádo se celé rozprchne. K maličkým 
však obrátím svou ruku. 

Výrok Hospodinův. Z celé země budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou. Třetina bu-
de zachována.

Tu třetinu však provedu ohněm. Očistím ji, jako se čistí stříbro, a přezkouším ji, 
jako se zkouší zlato.

Bude vzývat mé jméno a já ji vyslyším. Řeknu: Toto je můj lid. A on řekne: Hos-
podin je můj Bůh.“

V tomto dni, kdy oslavujete liturgickou slavnost Ježíše Krista, Krále vesmíru, 
vás vyzývám, abyste mu vzdali svůj hold hrdinské víry, pevné naděje a horoucí lás-
ky v očekávání jeho slavného návratu, který vás přivede k vašemu blízkému osvo-
bození.

Poněvadž – jak dosvědčuje Písmo svaté – „Ježíš Kristus je svědek věrný, prv-
ní vzkříšený z mrtvých, hlava králů země. Ježíš Kristus nás miluje a osvobodil nás 
od našich hříchů obětí svého života. Učinil, abychom kralovali s ním jako kněží ve 
službě Boha, jeho Otce. Jemu buď sláva a moc na věky. Amen.

Pozor! Ježíš Kristus přijde v oblacích a všichni ho uvidí, i ti, kteří ho zabili. Ná-
rody země budou šokovány.

Ano, amen.
Já jsem První a Poslední, praví Bůh, Pán, který je, který byl a který přichází, 

Vládce nad celým vesmírem.“
S radostí Matky, která vidí, že je stále více poslouchána a následována svými ma-

lými dětmi po cestě mnou vytyčené, jako Prorokyně těchto posledních časů, kte-
ré právě prožíváte, s mým Synem Ježíšem Kristem, dnes vroucně uctívaným v jasu 
své božské královské důstojnosti, vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva-
tého.“ 

Sant’ Omero (Teramo), 8. prosince 1992
Svátek Neposkvrněného Početí

Svaté Město
„Dnes o mně rozjímáte s radostí v záři mého Neposkvrněného Početí. Moji 

přemilí synové, nechte se přitahovat neposkvrněným světlem vaší nebeské Matky 
a běžte za příjemnou vlnou mé nebeské vůně.

Protože jsem bez hříchu, Otec na mne obrátil svůj pohled zalíbení, Slovo si mě 
vyvolilo, abych se stala jeho Matkou, a Duch Svatý se se mnou sjednotil poutem 
snoubenecké lásky. 

Tak jsem vstoupila do samého srdce Nejsvětější Trojice.
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Protože jsem bez hříchu, božská Trojice mne vyvolila jako Vojevůdkyni a Vítěze 
ve strašném zápase proti satanovi a všem duchům zla.

Protože jsem bez hříchu, Ježíš mě důvěrně zapojil jako Matku do svého plánu 
Vykoupení a svěřil mi jako dceru celé lidstvo, které vykoupil a spasil. 

Jsem tedy Matkou lidstva.
K mému poslání nové Evy a k mému úkolu Matky patří přivádět celé lidstvo 

k plnému společenství života s Bohem; pomáhám mu rodit se a růst v milosti a ve 
svatosti.

Proto především mně patří úkol vzdalovat od vás, od církve a od lidstva temný 
stín hříchu a zla, všechny vést ke Svatému Městu čistoty a lásky.

Světlem tohoto Svatého Města je samo světlo Otcovo. Sluncem, které zahřívá, je 
neposkvrněný Beránek, z jehož srdce vycházejí planoucí paprsky ohně a lásky. Od-
dechem je vánek Ducha Svatého, který dává život a všechna stvoření pobízí ke zpě-
vu slávy a nebeských harmonií.

Toto je úkol svěřený vaší nebeské Matce.
– Svaté Město se musí upevnit především v srdcích a duších, to je v životě všech 

mých dětí.
To se stane, když vy se zbavíte všech pokušení ke zlu a vášním a poskytnete pro-

stor lásce k Bohu, která vás povede k životu ve stálém společenství života s ním.
Osvoboďte se tak od otroctví hříchu a prožijte onu zkušenost milosti, čisto-

ty a radosti, která byla habituální podmínkou života Adamova, dříve než podle-
hl úkladům hada a svému prvnímu pádu. Budete tedy pít z pramene, který vyvě-
rá z ráje.

Budete vítězi nad Zlým a nad zlem. Vejdete v držení dober, která vám připravil 
Pán; sami se stanete syny Nejvyššího.

„Bůh ze svého trůnu řekl: – Nyní obnovuji všechno.
Co říkám, je pravdivé a hodné, aby se tomu věřilo. Já jsem Začátek a Konec, Prv-

ní a Poslední.
Tomu, kdo žízní, dám zdarma vodu života. Vítězům bude patřit tato část dober. 

Já budu jejich Bohem a oni budou mými dětmi.“ 
– Svaté Město musí zazářit také v církvi, očištěné od všech svých slabostí, osvo-

bozené od skvrn nevěrnosti a odpadu, posvěcené svým bolestným utrpením a kr-
vavou obětí.

Církev tedy bude zase celá krásná, bez poskvrny a bez vrásek, k podobě vaší ne-
poskvrněné Matky.

V církvi, očištěné a úplně obnovené, zazáří ve své velké moci jediné Světlo Kris-
ta, který je bude šířit do všech částí země, a tak všechny národy k ní přiběhnou 
k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.

„Duch mne přenesl na velkou horu, velmi vysokou, a anděl mi ukázal Jeruzalém, 
Svaté Město, které patří Pánu.
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Sestupoval z nebe, od Boha. Měl Boží lesk, třpytil se jako draho kam, jako krys-
tal drahého kamene.

Město nepotřebuje slunce ani luny k osvětlení, protože je osvěcuje lesk Boha 
a Beránek je jeho světlem.

Národy připutují k jeho světlu a pozemští králové do něho přinesou svá bohat-
ství.

Brány nebudou nikdy za dne uzavřeny a noc už tam nebude. Do něho budou 
přinesena bohatství a pocty národů.

Nic nečistého tam nemůže vstoupit, nikdo, kdo praktikuje korupci nebo pá-
chá hřích. Vejdou tam jenom ti, kteří jsou zapsáni v knize života, která patří Be-
ránkovi.“ 

– Svaté Město musí nakonec shromáždit lidstvo vykoupené a spasené, když po 
očistě, velkém soužení a hrozném trestu bude úplně vysvobozeno z otroctví sata-
na, hříchu a zla.

V těchto posledních dobách se boj proti satanovi a jeho mocnému vojsku všech 
zlých duchů stane drsnějším a krvavějším, protože žijete pod těžkým jhem jeho 
univerzálního panství.

Pochopte tedy, jak k mému úkolu Ženy oděné sluncem, vítěze nad satanem, pa-
tří spoutat velkého Draka, vrhnout ho do jeho ohnivé tůně, odkud už nebude mo-
ci vyjít a škodit ve světě.

V něm bude vládnout Kristus.
Ježíš se vrátí ve slávě, aby všechno stvoření přivedl k plnému lesku svého nové-

ho pozemského ráje.
Hříšné město už bude pryč, a tak všechno stvořené se s radostí otevře k přijetí 

Svatého Města, nového Jeruzaléma, který sestoupil z nebe a je trvalým přebýváním 
Boha s lidmi.

„Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly 
a moře již vůbec nebylo.

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat Svaté Město, nový Jeruzalém, ozdobený ja-
ko nevěsta, když jde naproti ženichovi.

Silný hlas, který přicházel od trůnu, zvolal: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí! Oni 
budou jeho lidem a on bude s nimi jejich Bohem.

Bůh setře každou slzu z jejich očí.
Už nebude zármutku ani pláče, neboť co bylo, minulo.“
Synové přemilí, dnes o mně rozjímáte v záři mého Neposkvrněného početí. Ne-

chejte se přitáhnout půvabem vaší nebeské Matky a následujte mě za vlnou mé pří-
jemné vůně, abyste šli se mnou vstříc Svatému Městu, které sestoupí z nebe na kon-
ci bolestné očisty a velkého soužení, které nyní právě prožíváte v těchto posledních 
časech.“
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Dongo (Como), 24. prosince 1992
Svatá noc

Hvězda jitřní
„Přemilí synové, vstupte se mnou do hlubokého tajemství této Svaté noci. Pro-

žijte ji u vaší nebeské Matky a u mého nejčistšího snoubence Josefa. Prožijte ji v ml-
čení, v modlitbě, v pokoře, v čistotě a v lásce.

Otevřu vám dveře svého Neposkvrněného Srdce, abyste vstoupili a cítili jeho 
údery v těchto posledních okamžicích, které předcházejí narození mého nebeské-
ho Dítěte.

Každý úder mého mateřského srdce v této Svaté noci se stává vzdechem očeká-
vání, zasténáním touhy, jiskrou lásky, modlitbou pokoje, hovorem s Otcem, náva-
lem Ducha, který mě pozvedá do hluboké extáze života v ráji, který vidím celý, jak 
se skryl v této ubohé jeskyni.

Zatímco noc přikrývá všechno a na svět sestoupila hluboká tma, vaše nebeská 
Matka je proniknuta úžasně silným světlem: moje mysl se zahloubává do záře věč-
né Moudrosti, moje duše je proniknuta paprskem plnosti milosti a svatosti a moje 
neporušené tělo se panensky otevírá, aby darovalo mého božského Syna.

Z mateřské náruče ukládám do ubohých jeslí své nebeské Dítě, narozené v této 
noci hlubokých temnot.

Avšak na nebi se třpytí a svítí hvězdy, andělé zpívají v nebeských harmoniích, 
pastýři přicházejí k jeskyni a přinášejí darem prostá, ubohá, čistá srdce.

Tak bylo Dítě Ježíš potěšeno láskou, které se mu dostává od malých – žel upro-
střed velkého odmítání velkých.

A v hluboké noci, která zahaluje svět, se vynořuje hvězda jitřní, aby vám dala 
své světlo.

Moje božské Dítě je ta hvězda jitřní, která se třpytí světlem samého Otce, přiná-hvězda jitřní, která se třpytí světlem samého Otce, přiná-hvězda jitřní
ší svůj život v poušti světa a dějin, dává počátek novému dni pro lidstvo vykoupe-
né a spasené.

„Světlo pravé, které osvěcuje každého člověka, chystalo se přijít na svět. On byl 
ve světě, svět byl učiněn skrze něho, ale svět ho nepoznal. Přišel na svět, který je 
jeho světem, ale oni ho nepřijali. Někteří však v něho uvěřili, a těmto dal Bůh dar, 
že se stali dětmi Božími. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. My jsme vi-
děli jeho božskou slávu. Je to sláva jednorozeného Syna Boha Otce, plného milos-
ti a pravdy.“

Přemilí synové, v této Svaté noci se nechejte proniknout jeho božskou slávou 
a staňte se sami svědky a apoštoly jeho Světla.

Protože temnota se nyní stává tím hustější, čím více se blíží okamžik návratu Je-
žíše ve slávě. Je to temnota nedostatku víry a odpadlictví, která se všude rozšířila.

Je to temnota zla a hříchu, který zatemnil srdce a duše.
Je to temnota nevěry a bezbožnosti, egoismu a pýchy, tvrdosti srdce a nečistoty.
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V této velké noci se schýlilo k příchodu druhého narození Krista ve slávě, aby 
zazářil jako hvězda jitřní na úsvitu nových nebes a nové země.hvězda jitřní na úsvitu nových nebes a nové země.hvězda jitřní

Proto vás dnes zvu, abyste bojovali spolu se mnou a spolu se mnou zvítězili v té 
velké bitvě těchto posledních časů, abyste tak zůstali stále věrni Ježíši. 

„Nezatajuj prorocké poselství této knihy, protože čas je blízko. Ničemníci ať jen 
dál činí nespravedlnost a nečistí ať dál žijí v nečistotě. Kdo koná dobro, ať pokraču-
je v něm dál, a kdo náleží Pánu, ať se mu zasvěcuje stále víc. Já přijdu brzo a přine-
su odměnu každému podle jeho skutků.

Vítězům, kteří plní mou vůli až do konce, dám vládu nad národy, jako jsem ji já 
přijal od svého Otce, a dám jim také hvězdu jitřní.hvězdu jitřní.hvězdu jitřní

Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby přinesl toto poselství církvím. Já jsem vý-
honek a potomstvo Davidovo, zářící hvězda jitřní. Duch a Nevěsta Beránkova říka-zářící hvězda jitřní. Duch a Nevěsta Beránkova říka-zářící hvězda jitřní
jí: Přijď! A ten, kdo to slyší, ať říká: Přijď!“

Rubbio (Vicenza), 31. prosince 1992
Poslední noc roku

Konec časů
„Nechte se mnou učenlivě poučit, přemilí synové.
V této poslední noci v roce se soustřeďte v modlitbě a v naslouchání slovům va-

ší nebeské Matky, Prorokyně těchto posledních časů.
Neprožívejte tyto hodiny v hluku a rozptýlení, ale v tichu, usebrání, v rozjí-

mání.
Vícekráte jsem vám oznámila, že se blíží konec časů a příchod Ježíšův ve slávě. 

Nyní vám chci pomoci pochopit znamení popsaná v Písmě svatém, která ukazují, 
že už je blízko jeho slavný návrat.

Tato znamení jsou jasně uvedena v evangeliích, v listech sv. Petra a Pavla a rea-
lizují se právě v těchto letech.

– Prvním znamením je rozšíření bludů, které vedou ke ztrátě víry a k odpadu.
Tyto bludy jsou propagovány falešnými učiteli, slavnými teology, kteří už neučí 

pravdy evangelia, ale zhoubné nauky , založené na bludech a lidských úsudcích.
Vyučováním bludů se ztrácí pravá víra a šíří se všude velký odpad.
„Mějte se na pozoru a nedejte se svést. Protože mnozí se budou snažit o kla mat 

mnoho lidí. Přijdou falešní proroci a podvedou mnohé.“ (Mt 24,5–9)
„Den Páně nepřijde dříve, než dojde k velkému odpadu.“ (2 Sol 2,3) 
„Přijdou mezi vás falešní učitelé. Budou se snažit rozšířit zhoubné nauky a po-

staví se dokonce proti Pánu, který je vykoupil. Mnozí jim budou naslouchat a bu-
dou žít jako oni nemravným životem. Jejich vinou upadne křesťanská víra v opovr-
žení. Z touhy po bohatství vás popletou chybnými úsudky.“ (2 Petr 2,1–3)

– Druhým znamením je vypuknutí válek a bratrovražedných bojů, které povedou 
k nadvládě násilí a nenávisti a k všeobecnému ochlazení lásky, zatímco bude do-
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cházet stále častěji k přírodním katastrofám, jako jsou epidemie, velký hlad, zápla-
vy a zemětřesení.

„Když uslyšíte mluvit o válkách, blízkých nebo vzdálených, nemějte strachu: je 
třeba, aby se to stalo.

Národy budou bojovat jeden proti druhému, jedno království proti druhému 
království. Bude bída a zemětřesení v mnohých krajinách. Toto všechno bude je-
nom začátek větších utrpení.

Zlo se tak rozšíří, že láska mnohých vychladne. Bůh však zachrání toho, kdo vy-
trvá až do konce.“ (Mt 24,6–12)

– Třetím znamením je krvavé pronásledování těch, kteří zůstanou věrni Ježíšovi – Třetím znamením je krvavé pronásledování těch, kteří zůstanou věrni Ježíšovi – Třetím znamením je krvavé pronásledování
a jeho evangeliu a vytrvají pevně v pravé víře. Mezitím bude evangelium hlásáno 
v každé části světa.

Myslete, synové přemilí, na velká pronásledování, kterým bude podrobena cír-
kev, a na apoštolskou horlivost posledních papežů, především mého papeže Jana 
Pavla II., v přinášení radostné zvěsti všem národům země. 

„Vy budete vězněni, pronásledováni a zabíjeni. Budete nenáviděni ode všech pro 
mne. Tehdy mnozí opustí víru. Budou se nenávidět a zrazovat jeden druhého. Me-
zitím bude poselství o království Božím zvěstováno v celém světě. Všechny národy 
je budou muset slyšet. 

A tehdy přijde konec.“ (Mt 24,9–10)
– Čtvrtým znamením je strašná svatokrádež, kterou spáchá ten, kdo se protiví 

Kristu, tj. Antikrist. Vstoupí do svatého Božího chrámu a bude sedět na jeho trůně. 
Bude si vynucovat klanění jako Bůh.

„Ten se postaví na odpor proti všemu, čemu lidé vzdávají božskou poctu a co 
nazývají Bohem. Ten ničemník přijde s mocí satanovou, s veškerou silou falešných 
zázraků a falešných divů. Použije všech druhů zlomyslných podvodů k páchání 
zla.“ (2 Sol 2,4–9)

„Jednoho dne uvidíte na svatém místě toho, kdo se dopustí hrozné svatokrádeže. 
Mluvil o ní prorok Daniel. Kdo čte, snaž se pochopit.“ (Mt 24,15) Přemilí synové, 
abyste pochopili, v čem spočívá tato hrozná svatokrádež, čtěte, co je o tom předpo-
věděno prorokem Danielem. 

„Hleď, Danieli, tato slova jsou tajná a zapečetěná až do doby konce. Mnozí 
budou očištěni, zbělí, budou bezúhonní, ale bezbožní budou pokračovat v bez-
božném jednání. Nikdo z bezbožných nepochopí tyto věci, ale moudří je po-
chopí. 

Nuže, doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a dojde k ohavnosti zpus-
tošení, bude tisíc dvě stě devadesát dní. Blahoslavený, který bude trpělivě čekat 
a dočká se tisíce tři sta třiceti pěti dnů.“ (Dan 12,9–12) 

Mše svatá je každodenní oběť, čistá oběť, která je obětována Pánu v každé části 
země od úsvitu do západu slunce. 
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Oběť mše svaté obnovuje onu oběť Ježíšovu na kříži. Ti, kdo přijmou protes-
tantskou nauku, budou říkat, že mše není oběť, ale jen svatá Večeře, to je vzpomín-
ka na to, co Ježíš učinil při Poslední večeři. A tak bude potlačeno slavení mše svaté. 
V tomto odstranění každodenní oběti spočívá hrozná svatokrádež, které se dopouští 
antikrist, a její trvání bude asi tři a půl roku, to je tisíc dvě stě devadesát dní.

– Páté znamení tvoří mimořádná znamení, která se přihodí na obloze nebeské. 
„Slunce se zatmí, měsíc ztratí svůj lesk, hvězdy budou padat z nebe a nebeské moc-
nosti budou rozvráceny.“ (Mt 24,29)

Sluneční zázrak, který se stal během mého posledního zjevení ve Fatimě, vám 
chce odhalit, že jste už vstoupili do časů, v nichž dojde k událostem, které vás při-
pravují na Ježíšův návrat ve slávě. 

„Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi. Všechny národy země budou 
naříkat a lidé uvidí Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí 
a slávou.“ (Mt 24,30)

Moji přemilí a děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, chtěla jsem vás 
poučit o těchto znameních, které vám Ježíš ve svém evangeliu označil, aby vás při-
pravil na konec časů, protože ony se právě uskutečňují ve vašich dnech.

Rok, který se uzavírá a který se otvírá, je částí času velkého soužení, během kte-
rého se šíří odpad, množí se války, přiházejí se v tolika částech světa přírodní ka-
tastrofy, zesilují pronásledování, zvěst evangelia se přináší všem národům, na nebi 
se stávají mimořádné úkazy a stále více se blíží okamžik plného projevení se An-
tikrista. 

Zvu vás tedy, abyste zůstali pevní ve víře, jistí v naději a horoucí v lásce. 
Nechejte se mnou nést a všichni se shromážděte v bezpečném útočišti mého Ne-

poskvrněného Srdce, které jsem vám připravila právě pro tyto poslední doby. 
Pozorujte se mnou znamení vaší doby a žijte v pokoji srdce a v důvěře. 
Já jsem stále s vámi, abych vám říkala, že uskutečňování těchto znamení vám 

bezpečně ukazuje konec časů s Ježíšovým příchodem ve slávě. 
„Od fíkovníku se naučte tomuto podobenství: když jeho větve změknou a vyrá-

žejí první listy, vy víte, že léto je blízko. Stejně když uvidíte, že se dějí tyto věci, věz-
te, že vaše osvobození je blízko.“ (Mt 24,32–33)
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