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JSEM MATKA VŠECH
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1. ledna 1982
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Jsem Matka útěchy
„Začínáte dnes nový rok ve světle mého božského mateřství.
V tento první den roku mne církev vzývá jako Matku a prosí, abych svou mateřskou ochranu rozšířila na všechny.
Spojte se dnes v prosbě k Bohu též za dar míru. A proste o něj úpěnlivě skrze
přímluvu té, kterou nazýváte Královnou míru.
Mír je největší dar Páně, který vám byl darován právě o vánočním dnu.
Ježíš – Dítě, kterého vidíte tak křehkého v okamžiku jeho zrození v Betlémě, je
věčný Kníže pokoje. Jeho jméno je „Pokoj“: jeho dar je pokoj; jeho poslání je přinést všem pokoj. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle,“ tak
zpívali jásající andělé okolo jeslí v noci jeho narození.
Mír mezi Bohem a lidmi: kvůli míru se vtělilo Slovo Otce v mém panenském lůně, zrodilo se v Betlémě a na Kalvárii se obětovalo.
Mír mezi všemi lidmi: protože všichni jste Boží děti, opravdoví Ježíšovi bratři
a bratři navzájem.
Vaše prožívané bratrství je zdrojem míru mezi lidmi. Protože dar míru najdeme
pouze na cestě lásky, po které jdeme, když zachováváme zákon Boží a jeho přikázání. Ta učí milovat Boha, sebe a bližní. Jimi se vytváří soulad založený na spravedlnosti, pravdě a lásce. Dokud člověk nepřijme Boha pokoje, a dokonce dokud bude
pokračovat v tvrdošíjném popírání a odmítání Boha, nebude ani schopen plnit požadavky lidských a občanských práv. Nezachovává-li se zákon Páně, a dokonce se
stále otevřeněji porušuje, dává se lidstvo na cestu nepořádku, nespravedlnosti, sobectví a násilí.
Proto v této době – a to jako nikdy předtím – je lidstvo ohroženo válkou a utrpením.
Kolik utrpení vidím na cestách světa na začátku tohoto nového roku!
Utrpení dětí, jimž chybí výživa a opora; utrpení mládeže, která je ponechána sama sobě a oklamána; utrpení mužů, kteří jsou ve své důstojnosti pošlapáni a stali
se nástroji ovládání a násilí; utrpení žen, které oplakávají rozpad svých rodinných
krbů…
Lidstvo je blízko nebezpečí nové světové války. Jak velká je moje starost nad tím,
co vás čeká, mé ubohé děti, které jste tak ohroženy hladem, válkou, nenávistí a násilím!
Utečte se dnes pod plášť své Neposkvrněné Matky.
Jako ještě nikdy pociťuji právě v této době mateřskou potřebu poskytovat vám
útěchu ve vaší bolesti, důvěru ve vaší skleslosti, naději ve vašem zklamání a jistotu
ve vašich útrapách.
Nyní budete stále pociťovat útěšnou přítomnost své nebeské Matky.
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Bude tím silnější, čím větší bude utrpení, které budete muset podstoupit v nejbolestnějším údobí velké očisty.
Já jsem Matka Útěchy!
Kéž cítíte mou velkou útěchu, která vám dá odvahu a ochranu, zvláště tehdy, až
budete prožívat krvavé hodiny zkoušky, kterou jsem vám už předpověděla. Proto vás dnes všechny přikrývám svým pláštěm, shromažďuji vás do útočiště svého Neposkvrněného Srdce, povzbuzuji vás k důvěře, k dětinné oddanosti a žehnám vám.“
2. února 1982
Uvedení dítěte Ježíše do chrámu

Světlo lásky a naděje
„Dnes vás všechny shromažďuji na oltáři svého Neposkvrněného Srdce, přemilí synové, rozptýlení ve všech částech světa, a nesu vás s radostí a láskou do chrámu Páně.
Zde budete obětováni jeho slávě. Zde budete obětováni ke spáse všech. Jak dlouho jsem vás již volala, abyste odpověděli na můj plán lásky!
V době, v níž jsou lidská srdce uzavřena ledem bezuzdného sobectví, nenávisti, násilí a neschopnosti milovat, chci vaším prostřednictvím dát zasvítit světlu své
mateřské lásky.
Vy, moje děti, budete mnou obětovány Pánu, abyste všude šířily toto světlo.
Milujte všechny mé děti stále více mou vlastní mateřskou něžností. Buďte dobří
a plní milosrdenství vůči nim, především však vůči těm, kteří zbloudili, kteří jsou
daleko od Boha a kteří jsou často nevědomě obětí zla a hříchu, korupce a násilí.
Právě v této době chci jako ještě nikdy vaším prostřednictvím poskytnout pomoc
a posilu všem svým dětem, ubohým dětem, které hřeší a jsou vystaveny nebezpečí záhuby.
Zde budete také obětováni dokonalé oslavě Boha. Tento svět zakouší takovou
vzpouru proti Bohu, jakou ještě nikdy nepoznal během svých dějin. Je v nebezpečí
sebezničení, je ohrožen zánikem a smrtí.
Přemilí synové, nechte se obětovat na oltáři Páně jako učenliví a mírní beránci pro záchranu světa. Proto vás dnes nesu všechny do chrámu Páně, abych vás darovala jako chvalozpěv dokonalé oslavy Nejsvětější Trojice. Vaše slabé hlásky zesílí jako hřmot uragánu a spojeny s mohutným vítězným jásotem andělských sborů
a svatých proletí celým světem, aby všude provolávaly: „Kdo jako Bůh? Kdo jako
Bůh?“
Jste povoláni vytrpět nesčetná utrpení a bolesti. Dnes chci vaším prostřednictvím povzbudit a potěšit své děti. Ve chvíli velké bouře chce Matka vzít své malé děti do náruče, aby je těšila. Společně prožijeme úzkostiplné hodiny očisty. Společně
se budeme modlit, trpět a důvěřovat v Otcovo milosrdenství.

264

Společně budeme zkoušeni, ale také společně utěšováni, proto dnes chci vaším
prostřednictvím, přemilí synové, šířit ve světě světlo naděje, důvěry v Boha a mé
mateřské útěchy.“
Jeruzalém, 5. března 1982
První pátek v měsíci

Nový Jeruzalém
„Jak často jsem chtěl své děti shromáždit kolem sebe, jako kvočna shromažďuje pod svá křídla kuřátka, ale nechtěli jste… Kdybyste poznali aspoň v tento den,
co je vám k pokoji!‘
Slyším ještě žalostnou stížnost svého Syna Ježíše. Jak často jsem vás také já volala jako Matka, abych vás vzala pod křídla své mateřské lásky! Nyní přišly dny soužení.
Moje pozvání nebyla přijata. Mým mnohým mimořádným zásahům se nevěřilo.
Byla tu snaha nechat zapadnout do prázdna všechno to, co jsem učinila v těchto letech, abych odpomohla vaší bídě a osvobodila vás od nebezpečí, které vám hrozí.
Jako v Jeruzalémě byli zabíjeni proroci, jako v tomto městě byl odmítnut, potupen, a dokonce odsouzen Syn Boží, od staletí předvídaný a připravovaný Mesiáš, tak nyní v církvi, v novém Božím Izraeli, se přečasto brání spásonosnému působení vaší Matky, nebeské Prorokyně těchto posledních dob, tím, že je lidé zamlčují
nebo odmítají.
Mnoha způsoby jsem hovořila, ale mým slovům se nenaslouchalo. Mnoha způsoby jsem se zjevila, ale neuvěřili mým znamením. Moje zásahy, i ty nejmimořádnější, byly popírány.
Ó, nový Jeruzaléme, církvi Ježíšova, pravý Izraeli Boží! Jak často jsem chtěla
shromáždit všechny tvé děti kolem sebe jako kvočna bere pod křídla svá kuřátka…
Kdybys poznal dny svého pokoje!
Ale nyní na tebe přijdou velká soužení. Budou tebou otřásat větry, bouře a uragány;
z velkých děl, která v tobě vybudovala lidská pýcha, nezůstane kámen na kameni.
Nový Jeruzaléme, přijmi dnes moje pozvání k obrácení a ke své vnitřní očistě.
Tak bude moci brzy nad tebou zazářit nová doba spravedlnosti a svatosti. Budeš
rozlévat své světlo na všechny národy země.
Můj Syn Ježíš založí uprostřed vás slavné království lásky a pokoje.“
25. března 1982
Slavnost Zvěstování Páně

Souhlas k Ježíšovu evangeliu
„V nevypověditelném okamžiku mého života, kdy mi archanděl Gabriel přinesl
zprávu, že jsem byla vyvolena stát se Matkou Slova, Syna Božího, tak dlouho očekávaného Mesiáše, chci mít u sebe vás, přemilé syny.
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Co znáte, není nic ve srovnání s tím, co v tomto okamžiku prožila vaše nebeská Matka.
Co se vypráví v Lukášově evangeliu, je část události, která se opravdu stala; pravá historie, nikoli legenda, ani literární forma vyprávění.
Opravdu ke mně přišel archanděl Gabriel a jeho světlo, jasněji zářící nad slunce,
zcela zaplnilo můj chudičký dům v Nazaretě: moje oči viděly světlo, moje uši slyšely jeho milý hlas, opravdu jsme spolu rozmlouvali. Na moje otázky odpovídal, na
moje vnitřní obavy dával svá nebesky jasná a útěšná vysvětlení.
Jeho cenná pomoc také způsobila, že se můj duch otevřel pochopení Otcova plánu, že se mé Srdce otevřelo přijetí Slova Božího a můj život se dokonale sjednotil
s Duchem Svatým, jehož nanejvýš milovanou Nevěstou jsem se stala.
Archanděl přijal moje „ano“ a odnesl je na nebeský oltář k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice a k největší radosti všech zástupů andělů, jejichž Paní a Královnou
jsem se v tomto okamžiku stala.
Přemilí synové, řekněte dnes svoje „ano“ Otcově vůli, své „ano“ k evangeliu Syna; své „ano“ k lásce Ducha Svatého. V této době se Otcova vůle neplní a brání se
působení Ducha Svatého, protože se nepřijímá Ježíšovo evangelium.
Z tohoto evangelia se často nabízí jen lidský výklad, který se pokouší vylučovat
každý nadpřirozený zásah. Mnoho jeho zpráv je vysvětlováno jen jako legendy a literární forma vyprávění! Ještě nikdy se nenabízel tak banální a ubohý výklad velikého Božího tajemství jako dnes. Následkem toho vyhasla u mnohých víra a v církvi se stále více šíří závažné bludy.
Jen tehdy zůstanete v pravé víře, budete-li plně souhlasit se vším, co říká Ježíšovo evangelium. Hlásejte je doslovně, žijte je doslovně.
Buďte žitými evangelii, a tak se splní plán Otce a oheň lásky Ducha Svatého očistí tuto zemi. Své „ano“ poslušných dětí vložte do „ano“ své nebeské Matky, která je
věčně opakuje svému Bohu.
Tak pochopíte tajemství Božího království, která jsou uzavřena velkým a pyšným, jsou však odhalována maličkým.“
9. dubna 1982
Velký pátek

Tak jsem našla svého Syna
„Přemilí synové, přibližte se k prameni milosti a milosrdenství, které tryská
z probodeného Srdce Ježíše Ukřižovaného. Nechte se dnes mnou vést na Kalvárii, abychom společně prožívali bolestné a drahocenné hodiny jeho smrtelného zápasu.
Byl přibit na kříž kolem poledne, když s velkou námahou dosáhl vrcholu Golgoty.
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Jeho tělo je drceno utrpením: bičování jej pokrylo krvácejícími ranami, trnová koruna zahalila jeho hlavu proudy krve, které stékají a znetvořují jeho tvář. Jeho
Srdce bylo drceno nezměrným břemenem nevděčnosti. Jeho tak živé a hluboké oči
jsou nyní zastřeny závojem zrady a opuštěnosti…
Tak jsem našla svého Syna na cestě na Kalvárii v pátek jeho umučení. Je tu
vedle mne Jan a společně prožíváme pod křížem strašné hodiny Ježíšova smrtelného zápasu.
Vidíme hřeby probodávající jeho ruce a nohy, vidíme jeho zmučené Tělo. Vnímáme náraz kříže vraženého do země – náraz, pro nějž se Ježíš otřásl bolestí. Vnímáme jeho smutné nářky, jeho tichou modlitbu, hlasitý výkřik k nebi, záchvěvy jeho Srdce posledními údery.
Ó moji přemilí, buďte se mnou a se svým bratrem Janem pod křížem, na němž
visí můj Syn!
Tak nacházím dnes i církev, tajemné Tělo Ježíše Ukřižovaného. I ona vystupuje
na Kalvárii a nese těžký kříž. I ona zná hodiny velké opuštěnosti a zrady. I její tělo je zmučeno biči hříchů, které ji zraňují, a svatokrádežemi, které jí otevírají hluboké rány…
A přesto hledí církev mateřskýma a milosrdnýma očima na toto ztracené lidstvo a plna důvěry se dává na cestu na vrchol Golgoty ke svému ukřižování a smrtelnému zápasu.
Tak nacházím dnes svou dceru. Jsem s ní v bolestiplné chvíli jejího „velkého pátku“. Společně s Janem, který znovu žije ve všech mých přemilých synech, zasvěcených mému Neposkvrněnému Srdci, chceme jí pomáhat v tomto jejím smrtelném
zápase.
Líbáme její probodené ruce. Zakrýváme láskou její obnažené tělo. Lijeme balzám na její početné rány. Zahalujeme krvavé okamžiky jejího ukřižování modlitbou a nadějí.
V jistém očekávání jejího vzkříšení.
Působením Ducha Svatého bude zcela obnovena a zažije obdivuhodný jas. Jistě i pro ni bude po Velkém pátku jejího umučení následovat Velká noc a nové Letnice milosti a života.“
Mnichov (NSR), 13. května 1982
Výročí fatimského zjevení

Hleďte na papeže!
„Se svým prvním přemilým synem, papežem Janem Pavlem II., který dnes přišel jako poutník lásky a modlitby k mé milostné soše na místo mého zjevení, chci
vás všechny duchovně spojit a shromáždit vás kolem vaší nebeské Vojevůdkyně,
Ženy oděné sluncem.
Hleďte na papeže: dává příklad modlitby.
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Jeho život, který mi zcela patří, je mnou vytvářen v duchu ustavičné a důvěryplné modlitby. Jeho hlas proráží nebesa a spojen s mou mateřskou přímluvou – právě
dnes působí, že déšť milosti padá na toto ztracené lidstvo.
Spolu s papežem tvořte také vy mocný ochranný val modlitby, abyste dosáhli
obrácení hříšníků a návrat tolika vzdálených dětí k Bohu, mír pro toto tak ohrožené lidstvo a opravdovou vnitřní obnovu celé církve.
Modlete se často růženec. Proto jsem také sem přišla, abych vás o to prosila. Nedají-li se nejzávažnější problémy církve a světa řešit, přestože byly použity všechny lidské prostředky, je to pro vás znamením, že musíte nyní klást všechnu důvěru v sílu modlitby.
Papež dává příklad věrnosti.
Je věrný mandátu, který dostal nastoupením na Petrův stolec. Je věrný Ježíši
Kristu, kterého hlásá slovem a dosvědčuje svým životem. Tak světlo, které všude šíří, je samo světlo evangelia.
Buďte všichni s ním zajedno v dosvědčování života mého Syna Ježíše a ve věrném hlásání pravdy jeho evangelia. Často je papež obklopen velkou prázdnotou
a osamoceností. Jeho slovo je slovem proroka, ale často padá do nesmírné pouště.
Buďte silnou ozvěnou jeho slova, které má být stále více šířeno, slyšeno a následováno. Jděte všichni po této jisté stopě, tak silně zářící, dokud toto světlo ještě hoří,
neboť tma nad světem a v církvi by mohla brzy ještě více zhoustnout.
Dává příklad síly.
Všude jde beze strachu v síle své velké lásky univerzálního Pastýře a Náměstka
mého Syna Ježíše. Nebojí se ani kritiky, ani překážek; nenechá se zadržet ani vyhrožováním, ani atentáty.
Vedu ho a chráním a on spěchá cestou, kterou jsem mu vyznačila, jako důvěřivé
dítě, které se stále nechává nést v mé náruči. A tak denně stoupá na svou bolestiplnou Kalvárii a nese svůj velký kříž pro blaho a záchranu všech.
Co nyní prožívá, to jsem mu už předpověděla.
Přemilí synové, které shromažďuji ze všech částí světa do útočiště svého Neposkvrněného Srdce, zůstaňte papeži vždy věrni a neste s ním velký kříž celé církve.
Společně jste povoláni k oběti, aby se splnil Otcův plán.
Mějte důvěru a naději. Mějte odvahu a trpělivost. Začala hodina spravedlnosti a milosrdenství a brzy uvidíte zázraky milosrdné lásky Božského Srdce Ježíšova
a triumf mého Neposkvrněného Srdce.
Proto z Cova da Iria – kam jsem přišla z nebe 13. května 1917, abych se vám
ukázala a šla s vámi – se svým papežem, prvním přemilým synem, všechny vás žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
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Blumenfeld (NSR), 30. května 1982
Hod Boží svatodušní

Hodina Ducha Svatého
„Ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce se připravte na přijetí Ohně lásky
Ducha Svatého. On přivede mou církev k prožívání radostných okamžiků svých
Letnic a obnoví celou tvář země.
Toto je jeho hodina. To je hodina Ducha Svatého, který je vám stále více dáván
Otcem skrze Ježíše jako dar – jako znamení milosrdné lásky Boží, která chce zachránit lidstvo.
Ohněm Ducha lásky se brzy dokoná dílo velké očisty. Se vzdechy očekává církev
jeho milosrdné dílo posvěcení.
Vnitřním utrpením a zkouškami, které obnoví pro církev krvavé hodiny umučení, jež vytrpěl můj Syn Ježíš, bude církev přivedena ke svému božskému jasu.
Bude uzdravena z rány bludu, který se šíří jako temný rakovinový vřed a ohrožuje svěřený poklad pravdy. Bude osvobozena z malomocenství hříchu, který zatemňuje její svatost. Bude očištěna od všech lidských prvků, které ji vzdalují od ducha evangelia.
Její pozemské statky jí budou vzaty a bude očištěna od mnohých svých mocenských prostředků, aby se stala zase chudou, pokornou, prostou a čistou. Ve svých
pastýřích a ve svém stádu bude ještě křižována, aby mohla vydat dokonalé svědectví o Ježíšově evangeliu.
Silou ohně a krve bude očištěn také celý svět. Lidstvo se navrátí k oslavování Otce skrze Ježíše, který konečně založí mezi vámi své království.
Toto je tedy hodina Ducha Svatého. Přijde k vám ve své plnosti triumfem Neposkvrněného Srdce Marie, své nesmírně milované Nevěsty.“
Split (Jugoslávie), 19. června 1982
Svátek Neposkvrněného Srdce

Ve vás bude oslavena Matka
„Vstupte do útočiště mého Neposkvrněného Srdce. V těchto letech jsem vás volala ze všech částí světa a vy, moji maličcí, jste odpověděli velkodušně a vstoupili jste do zahrady, kterou pro vás Matka připravila. Slyšeli jste můj hlas a přijali mé
pozvání.
Nyní jsem si s vámi vytvořila svůj vítězný šik.
Mnoha léčkami se pokoušel můj Protivník, aby vám zabránil odpovědět na mou
úzkostlivou výzvu! Nepodařilo se mu to, neboť jsem vždy zasáhla, abych hájila svůj
plán lásky.
Tak moje pozvání – přes všechny satanovy úklady a přes vzniklé těžkosti – došlo
k nejzazším hranicím země. A moji synové ve velkém počtu z pěti světadílů přispěchali, aby vstoupili do jistého útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
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Dnes se na vás dívám se zalíbením a láskou.
Ve vás bude Matka oslavena, neboť vás všechny mohu obětovat k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice. V těchto chvílích vzpoury proti Bohu může tak Matka skrze
vás přinášet Pánu svůj chvalozpěv.
Nebylo dáno velkým, mocným, bohatým a pyšným pochopit můj hlas a pronikat tajemství mého Srdce. Bylo to darováno nepatrným, chudým, pokorným služebníkům Páně.
Z těch jsem si vytvořila svůj šik. Nyní skončila doba přípravy. Teď musíte vstoupit do závěrečných okamžiků boje.
Lidstvo došlo tak daleko, že prožije krvavé hodiny velké pohromy, které je očistí ohněm, hladem a zkázou.
Církev bude očištěna krví Ježíšovou a vaší a ohněm Ducha Svatého a bude dokonale uzdravena z ran nevěrnosti a pokrytectví, bezbožnosti a odpadlictví.
Přišla doba, kdy musí být světem a církví uznána úloha, kterou Nejsvětější Trojice svěřila v této době mému Neposkvrněnému Srdci.
Objímám vás všechny a žehnám vám.“
San Marino, 30. června 1982
Exercicie odpovědných pracovníků MKH

Tajemství mého Neposkvrněného Srdce
„Přemilí synové, ještě jednou jsem vás přivedla na tuto horu, abyste strávili týden ve večeřadle se mnou, svou nebeskou Vojevůdkyní.
Chci vám odhalit tajemství mého Neposkvrněného Srdce, abych vám dala účast
na tajemství své mateřské lásky.
V této době se moje Srdce chvěje jako ještě nikdy předtím z čisté lásky vůči těm,
které mi Ježíš předal v tom okamžiku, když jsem stála pod křížem, na němž on zápasil se smrtí.
Církev dnes potřebuje, aby cítila, že ji miluji. Lidstvo dnes nutně potřebuje, aby
si mou lásku uvědomovalo. Moje ubohé děti, hříšné a zbloudilé, dnes potřebují, aby
se cítily mnou milovány.
Skrze vás chci milovat!
Skrze vás, které jsem povolala, abyste chápali tajemství mého Neposkvrněného
Srdce, chci pomáhat lidstvu, církvi a všem svým dětem.
Proto uskutečňuji stále hlubší jednotu svého mateřského Srdce s vaším srdcem,
moji synové kněží.
Zářící paprsek světla, který vychází z mého Srdce, se rozšíří nad všemi částmi
světa. Bude jako mocná kotva, které se mohou chytit s důvěrou všichni, aby byli zachráněni v okamžiku rozhodné zkoušky.
Skrze vás chci trpět.
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Rozšířím vaše srdce, abyste mohli pochopit tajemství mé mateřské bolesti. Vizte, zda je dnes větší bolest než má: můj Syn je urážen a tupen, stále ještě je opuštěn
a zrazován od svých… Stále více se rozšiřují svatokrádeže a znovu tvoří trnovou
korunu, která obklopuje svatostánky, roztroušené po celém světě.
Církev, jeho tajemné Tělo, je stále ještě trhána rozkolem a ohrožována bludem.
Věrní synové jsou voláni k velkému utrpení a k tomu, aby snášeli tupení a urážky
od těch, kteří mně nenaslouchají.
Lidstvo rebelující proti Pánu neúprosně spěchá po cestě popírání Boha: to je přivádí k tomu, že padá do propasti smrti a zoufalství. Kolik jich asi je, kteří denně hynou, strženi tímto všeobecným a nebezpečným zmatkem?
Mějte účast na mé mateřské bolesti! Nikoho nesuďte, nikoho neodsuzujte! Modlete se, milujte a neste se mnou kříž tohoto utrpení pro záchranu všech.
Já jsem vaše nebeská Vojevůdkyně.
Jsem Žena oděná sluncem. Shromáždila jsem vás ještě jednou v tomto mimořádném večeřadle milosti, abych pro vás od Otce skrze Ježíše dosáhla milosti plnosti Ducha Svatého.
On ve vás dokončí dílo mnou započaté. Přetvoří vaše srdce k dokonalosti lásky.
Způsobí, že všechno pochopíte. Posílí vás a dá vám odvahu k největšímu svědectví,
ke kterému jsem vás vychovala jako Matka.
Nastaly časy velké zkoušky. Sejděte z této hory a rozšiřujte ve všech částech světa světlo milosrdné lásky Ježíšovy, která se dnes vylévá na celé lidstvo – cestou lásky
a cestou bolesti mého Neposkvrněného Srdce, do něhož jsem vás všechny uzavřela
navždy. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
13. července 1982
Výročí čtvrtého zjevení ve Fatimě

Nástroje mého milosrdenství
„Přemilí synové, obracím k vám své milosrdné oči. Jsem Matka milosrdenství,
krásného milování a svaté naděje a mé Neposkvrněné Srdce se chvěje starostí o vás.
Kolik nebezpečí vás ohrožuje! Kolik léček vám klade můj nepřítel!
V této hodině jeho vlády a jeho triumfu jsou četné moje děti vystaveny nebezpečí, že navěky zahynou.
Vizte, v jak těžké situaci se dnes nacházíte: lidstvo se bouří proti Bohu lásky a jde
cestou nenávisti a hříchu, který je společenskými sdělovacími prostředky předkládán jako něco dobrého.
Žijete v nezdravém a zkaženém prostředí a připadá vám tak těžké zůstat věrni Božím přikázáním, která vás vedou, abyste šli cestou lásky, prchali před hříchem
a žili v milosti a svatosti.
Tak je denně stále více ubohých dětí, které se nechávají svádět bezuzdným sobectvím, závistí a nečistotou. Snadnějšími, ale méně vinnými obětmi jsou mladí,
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které stihl bolestný osud žít právě v těchto letech, kdy se svět stal horším než v době potopy.
Proto jsem zvláště vůči svým mladým dětem něžnou a milosrdnou Matkou
a stále v jejich životě rozsévám slova důvěry a záchrany.
Dokořán otvírám jejich duše k velké žízni po dobru, otvírám jejich srdce, aby
radostně zakusili pravou lásku a darování sebe, uzdravuji jejich četné rány. Přitom
zvu všechny dobré lidi, aby jim pomáhali modlitbou, dobrým příkladem a pokáním.
Jestliže vy, moji přemilí synové, trpíte a modlíte se se mnou, podaří se vám přivést denně mnoho duší na cestu, která vede do ráje.
Proto buďte dnes, děti zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci, nástroji mého
mateřského milosrdenství.
„Kolik duší přichází do pekla, protože není nikoho, kdo by se za ně modlil a obětoval,“ řekla jsem Jacintě, Františkovi a Lucii, když jsem se jim zjevila ve Fatimě.
Dnes říkám vám: Kolik duší můžete zachránit před pekelným ohněm a přivést
je do ráje, budete-li se denně se mnou modlit a obětovat!…
Především toto moje a vaše milosrdné dílo záchrany realizuje triumf mého Srdce.“
Nijmegen (Holandsko), 8. září 1982
Narození Panny Marie

Bude zachráněno
„Moji přemilí synové, zůstaňte u kolébky vaší Matky jako malého dítěte. Přivedu
vás k tomu, že pochopíte tajemství nepatrnosti a duchovního dětství. Naučím vás
jít cestou pokory a čistoty. Získám vám dar moudrosti srdce a čistoty.
Dnes vládne v nebi a na zemi veliká radost při vzpomínce na narození vaší nebeské Matky.
Také vy mějte účast na této vnitřní a hluboké radosti. Dnes žehnám vám všem,
kteří kolem mé kolébky tvoříte věnec květin, které šíří vůni lásky, čistoty a důvěry.
Prožíváte těžké a bouřlivé dny: Lidé se stále více vzdalují od Boha a jejich srdce se
uzavírají v chladu sobectví a nenávisti.
Svět, v němž žijete, se stal suchou a studenou pouští; ale nad tímto vaším světem
se rozbuší mateřský tlukot mého Neposkvrněného Srdce, které bije z lásky ke všem
a stále dává kanout na zemi rose milosti a milosrdenství. Tak mohu otevírat lásce
vyprahlá srdce mnohých svých dětí…
Skrze vás budu moci dokončit plán lásky a záchrany, který mi byl svěřen Nejsvětější Trojicí. Zažijete nové zrození tohoto ubohého lidstva – úplně se vrátí zpět
k Bohu záchrany.
(…) Dnes jsi ve večeřadle s mými přemilými syny v této zemi, v níž začala velká
vyzývavost mého Protivníka. Zde vidíš církev hluboce poníženou a zraněnou, za-
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tímco velký počet mých ubohých dětí bloudí a žije bez orientace. Tak se zdá, že především v tomto národě teď satan zpívá o svém vítězství. Avšak odtud jsem také začala svou nepřemožitelnou akci.
Používám k tomu všech svých malých dětí, které mi odpovídají ano: jejich nepatrností potřu moc velkých, jejich pokorou utrpí porážku pýcha, jejich poddajností
bude zkrocena každá vzpoura. Silněji zakusíte moji přítomnost…“
Paříž (Francie), 15. září 1982
Svátek Bolestné Panny Marie

Velká noc smíru
„Dnes se s láskou skláním nad ranami a zraněními všech svých dětí, jsem vaše
Bolestná Matka. Můj úkol Matky mě pevně a osobně s vámi svazuje. Právě tak jako vaše radosti zvětšují moje blaho, tak zase vaše utrpení působí mému mateřskému Srdci nové bolesti. Dnes vás vidím všechny pod břemenem nevýslovné bolesti!
Vizte, zda je nějaká bolest tak velká jako moje bolest Matky!
Ve světě ovládaném sobectvím a pýchou jsou nejčastěji obětí nevinní. Dnes jsou
jich milióny zabíjeny již v mateřském lůně zločinem potratu, který je už všude legalizován.
Proč tolik krutosti? Proč se dnes ve světě rozšířil tak nelidský zločin? Krev těchto nevinných každý den křičí před Boží tváří o pomstu a vrývá do mého mateřského Srdce hluboké rány.
Dětem, které se otevírají životu, jsou skutečná přestoupení Božího zákona představována jako hodnota! Mladí lidé jsou dezorientovaní a zklamaní; nesmírný počet mých ubohých dětí běží po cestě hříchu a zkázy!
Vizte, zda je bolest jako bolest má!
Především dnes hledím s bolestnou starostlivostí na církev, která byla Ježíšem
zvlášť svěřena mému mateřskému působení. Vidím, jak je zraňována hříchem, rozdělena, znesvěcována svatokrádežemi a zatemňována ve své pravdě.
Dnes existuje mnoho pastýřů, kteří již nehájí stádo svěřené jim Ježíšem! Někteří
mlčí, když mají s odvahou mluvit, aby obhajovali pravdu a odsuzovali blud a hřích.
Tolerují je, aby nic neriskovali, snižují se ke kompromisům, jen aby udrželi své výsady. Tak se šíří blud dvojznačnými formulacemi a hřích už není usmiřován – v pokračujícím odpadu od Ježíše a od jeho evangelia.
Dnes je třeba velké síly modlitby! Je zapotřebí velkého řetězu utrpení, který se
vznáší k Bohu na usmíření.
Volám vás, přemilí synové, a všechny děti zasvěcené mému Neposkvrněnému
Srdci, abyste se spojili s bolestí své Matky, aby se na vás všech doplňovalo, co ještě
chybí k utrpení Kristovu…“
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13. října 1982
Výročí posledního fatimského zjevení

Já jsem ranními červánky
„Vy, kteří se plavíte po rozbouřeném moři, spěchejte všichni k mému Neposkvrněnému Srdci! Sestoupila jsem z nebe, abych vám darovala tuto záchrannou kotvu.
Chyťte se kotvy, kterou vám připravila moje milosrdná láska.
Pojďte ke mně, děti, které jste více než kdy jindy ohroženy ledem hříchu, vánicí
nenávisti, bouří vzpoury proti Bohu a jeho zákonu, zemětřesením mravního nepořádku a nebezpečím války, ničení a hladu!
V tomto světě, který se stal horším než za časů potopy, se ocitáte skutečně
v nebezpečí, že v tomto životě zahynete na špatných cestách hříchu a nevěrnosti:
a v druhém životě vám hrozí nebezpečí věčné záhuby.
Kolik duší skutečně každý den přichází do pekla, protože lidé ještě nepřijali pozvání, kterým jsem se na vás obrátila: totiž vrátit se zpět k Bohu cestou modlitby,
pokání a vnitřního obrácení.
Je to tedy doba trestu a záchrany, spravedlnosti a milosrdenství.
Pro tuto dobu jsem vám připravila bezpečné útočiště, v němž se musíte shromáždit, abyste byli potěšeni a zachráněni.
Toto útočiště je mé Neposkvrněné Srdce.
Z mého Srdce vycházejí stále silněji se odrážející paprsky, které pocházejí ze Srdce Ježíšova, abyste mohli jít po cestě milosti a svatosti, lásky a milosrdenství, pravdy a věrnosti.
Protože svět je proniknut tmou hříchu, sestupují tyto paprsky jako rosa a burcují jej, aby se otevřel zářícímu poledni své obnovy. Celé tvorstvo zažije nový a vytoužený čas svého dokonalého oslavování Boha.
Je-li církev ve své lidské skutečnosti zatemňována a zraňována, tyto paprsky ji
otvírají světlu Ježíšova evangelia, k zachování pokladu víry, který byl jedině svěřen
k dokonalému svědectví její jednoty a svatosti.
Já jsem ranními červánky, které předcházejí den!
Mým světlem, šířícím se nocí, jež ještě zastírá svět, jste vy, kteří jste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci a dokonale se mi odevzdali, nasloucháte mi a následujete mě. Rozmnožujte svou modlitbu, svou pokoru, svou ochotu trpět a svou
důvěru!
Brzy přijde velký den Páně, připravený tolika bolestmi a tolika slzami, takovou
láskou a takovou nadějí, tolika modlitbami a bolem bez hranic.
Z Cova da Iria v 65. výročí svého posledního zjevení, potvrzeného slunečním
zázrakem, žehnám vám všem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
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Řím, 20. září 1982
Poslušní, čistí a chudí
„Žijte v mé mateřské lásce a odpovídejte na mou výzvu k modlitbě a důvěře.
Nechte se ode mne každého dne formovat, synové přemilí!
Chci, abyste byli učenliví a poslušní Otcovy vůle a dokonale tak následovali mého Syna Ježíše: proto musíte být vždy poslušni církve.
Ctnost, kterou nejvíce miluji na svých synech kněžích, je ctnost poslušnosti.
Dnes musíte být pro všechny příkladem radostné poslušnosti vůči svým představeným, zvláště vůči papeži.
Jak je možné, že mu dnes mnozí nenaslouchají, jak je možné, že už ho neposlouchají, když vydá rozhodnutí? Mnohdy jsou to někteří moji synové biskupové a moji
synové kněží, kteří začínají s neposlušností. Tak je církev opravdu ohrožena ve své
vnitřní jednotě. (…)
Chci, abyste byli čistí: váš duch, srdce i tělo!
Čistotou ducha uvidíte jasněji pravdu a budete jí vždycky věrni; Ježíšovo evangelium se vám ukáže ve svém plném božském jasu.
Čistotou srdce dojdete k dokonalému spojení lásky s Ježíšem a on vás přivede k pochopení mysteria své hořící lásky. Stanete se opravdu schopnými milovat
všechny a plamen jeho lásky vás rozžhaví a přetvoří.
Čistotou těla pocítíte radost ze setkání se mnou a ze stále víc hojnějšího spojení s nebeskými duchy a s dušemi zemřelých bratří; síla Ducha vás promění a osvobodíte se od
mnohých omezení těla. Tak budete šířit kolem sebe světlo Boží milosti a svatosti.
Milujte, ctěte a žijte celibát, chtěný Ježíšem a bezpodmínečně požadovaný církví:
tak se stanete opravdovým pramenem života pro nezměrné množství duší – i svých
kněžských spolubratří.
Jen odvahu, moje tak milované děti! Následujte mě po cestě skrytosti a pokory.
Chci, abyste byli chudí na hmotné statky a chudí v duchu:
Jen tak budete rozumět úzkostem a bolestem tolika osob a budete se moci účastnit starostí a utrpení svých nejchudších bratří: těch, kteří nemají práci a prostředky k životu; vyděděných a pronásledovaných a všech těch, kteří jsou považováni za
nic, zatímco pro mne jsou nejcennějšími poklady.
Kdo vás potká, musí pocítit přítomnost nebeské Matky, která tak skrze vás rozdává lásku a těší, pomáhá i hmotně, dodává odvahu a zachraňuje a všechny objímá a chrání.“
8. prosince 1982
Slavnost Neposkvrněného Početí

Můj plán
„Já jsem vaše nebeská Matka. Nechte se mnou vést, přemilí synové, k dokonalému uskutečnění mého mateřského plánu.
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Je to plán nepřátelství.
„Nepřátelství položím mezi tebe a Ženu, mezi potomstvo tvé a její.“
Tak pravil o mně Pán, když se obrátil na hada po tom, co jeho prostřednictvím
vstoupil hřích do počátku lidských dějin. Nepřátelství mezi mnou a satanem; mezi Ženou a hadem; mezi mým šikem a jeho šikem; mezi dobrem a zlem; mezi milostí a hříchem.
Aby člověk mohl jít po mé cestě, nesmí dělat žádný kompromis se zlem, neboť
tato cesta se vine jen územím nepřátelství mezi těmito dvěma protichůdnými skutečnostmi. Můj Syn Ježíš se stal znamením tohoto odporu a byl vám dán Otcem
k záchraně a pádu mnohých.
Dnes prožíváte temné doby, neboť člověk se pokouší všemožným způsobem dosáhnout kompromisu mezi Bohem a satanem; mezi dobrem a zlem, mezi Duchem
Ježíšovým a duchem světa. Mnozí jsou v nebezpečí, že se stanou obětí tohoto všeobecného zmatku a též v mé církvi by se chtěl rozšířit falešný duch, který není duchem Ježíšovým, duchem Syna Božího.
Jako neviditelný jedovatý mrak se šíří duch směšování Boha a světa a skutečně
dochází k tomu, že se Božímu Slovu odnímá platnost tím, že se hlásání evangelia
olupuje o jeho sílu.
Je to plán boje!
Podporováni mnou a jdouce po cestě, kterou vám naznačil Ježíš, musíte bojovat
proti Zlému, proti hříchu, proti bludu a nevěrnosti.
Jsem-li božskou výsadou uchráněna každého hříchu, i dědičného, je to také proto, že jsem Nejsvětější Trojicí určena za Vůdkyni v tomto strašném boji, který zahrne nebe i zemi, nebeské i pozemské duchy. Je to velký a stálý boj, často neviditelný,
a v této době se stal všeobecným.
Apokalypsa mě ohlašuje jako „Ženu oděnou sluncem“, která vede boj proti „Rudému draku“ a proti všem jeho přívržencům. Chcete-li se podílet na mém plánu,
musíte bojovat, mé děti, synové Matky – Vůdkyně.
Bojujte proti hříchu a proti kompromisům zbraní modlitby a utrpení. Skrytě
a v důvěře, v pokorném plnění svých každodenních povinností, v dokonalém následování Ježíše, v chudobě a v pohrdání světem i sebou samými, bojujte tento boj
každý den spolu se mnou!
Je to plán vítězství!
Po nynějším triumfu zla, kterému se podařilo ovládnout svět, nakonec bude vítězství patřit jen mému Synu Ježíšovi. On je jediný vítěz!
Závěrem velikého boje, který prožíváte, bude slavné království pokoje a dobra,
spravedlnosti a svatosti. A toto království se obnoví ve světě a zazáří v srdci všech.
Tak se naplní plán nepřátelství, plán boje a vítězství v triumfu mého Neposkvrněného Srdce.“
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24. prosince 1982
Svatá noc

Bůh je s vámi
„Velké ticho objímá svět. Tma všechno přikrývá. Srdce bdí v modlitbě a očekávání. Pocit důvěryplné naděje otvírá dokořán brány uzavřené nenávistí a sobectvím.
Pekelné mocnosti se cítí nenadále přemoženy novou silou lásky a života.
V temnotě se zapaluje záře. V tichu je slyšet harmonii nebeských zpěvů.
A na nebi se náhle objevuje velké světlo.
Je Svatá noc.
Toto světlo nyní oblévá chudou kůlnu, kde se právě naplňuje největší událost
dějin.
Panenská Matka vás obdarovává Dítětem, které se rodí v chudobě a bezbranné,
třesoucí se a nuzné, plačící a něžné jako beránek, který už ve svém tělíčku nechává
prozařovat velké tajemství mírnosti a milosrdenství.
Od této noci má život každého člověka nový smysl, neboť narozené Děťátko je
také jeho Bůh. Je člověkem jako vy a přitom Bůh s vámi. Je od staletí prorokovaným Emanuelem.
Je vaším bratrem. Je srdcem světa. Je tepem nesmrtelného života. Je laskáním na
všechno lidské trápení. Je vítězstvím nad každou porážkou.
Je balzámem na rány sobectví, nenávisti a hříchu. Je světlem, které provždy osvítí všechny, kteří kráčejí v temnotách. Je jedinou nadějí tohoto světa, který zabloudil.
Je starostlivým hlasem Matky, která vnímá tisíceré odmítavé hlasy, a poděšena
slyší, jak se tisíce dveří zavírají. Opakuji vám: Nebojte se, Bůh je s vámi! Dnes se pro
všechny narodil Spasitel!
Se srdcem zraněným silným ledem, pokrývajícím ještě cesty světa, a s duší hluboce zarmoucenou velkým odmítáním Boha, které proměnilo zemi v nesmírnou
poušť, tváří v tvář tak rozšířenému zoufalství vám opakuji:
Nebojte se: Bůh je s vámi!
Tak jako Slovo Otcovo použilo mého pokorného souhlasu pro svůj první příchod k vám v křehkosti lidské přirozenosti, tak nyní můj Syn Ježíš používá mého
prorockého oznámení, aby si připravil svůj druhý příchod k vám ve slávě.
Nebojte se, moje děti, které jste tak velice vystaveny nebezpečím.
S triumfem mého Neposkvrněného Srdce se vám zjeví Ježíš ve svém slavném
království lásky a pokoje!“
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31. prosince 1982
Poslední noc roku

Bděte v modlitbě!
„V této noci, kdy největší část mých dětí tráví poslední hodiny roku v zábavách
a rozmařilostech, bděte se mnou v tichu a v modlitbě co nejintenzivnější!
Modlitba díkůvzdání: za všechny milosti, které jste obdrželi v tomto časovém
úseku od Otce v Duchu Svatém skrze mého Syna Ježíše a prostřednictvím ustavičné přímluvy mého Neposkvrněného Srdce.
Tento svět je v moci mého Protivníka, který jej ovládá svým duchem pýchy
a vzpoury a přivádí nesmírně mnoho dětí Božích na cestu rozkoše, hříchu, neposlušnosti Božího zákona a k zanedbávání Boží vůle.
Svět je ponořen v nejhlubší tmu a neexistuje žádný začátek roku, který by mohl
rozptýlit velkou temnotu, v níž svět žije. A přece je stvořen k oslavování Otce, je vykoupen a zachráněn Synem a neustále přeměňován působením Ducha Svatého.
Nic nemůže odporovat síle milosrdné lásky Boží, která chce tento ubohý svět
proměnit v nové stvoření. Proto budou zásahy mého Neposkvrněného Srdce stále
četnější, mimořádnější a zázračnější.
Děkujte tedy spolu se mnou Nejsvětější Trojici, která mne, své ponížené služebnice, používá, aby vše stvořené přivedla k dokonalé oslavě Boží.
Modlitba úpěnlivé prosby, protože kalich Boží spravedlnosti je plný, přeplněný,
přetéká! Vizte, jak nenávist a hřích se vzmáhají.
Dnes velká část lidí vůbec nezachovává Desatero Božích přikázání. Váš Bůh je
veřejně ignorován, popírán, urážen a proklínán. Den Páně se stále více znesvěcuje a zesvětšťuje.
Denně se útočí na život. Každý rok je na světě zabíjeno několik desítek milionů nevinných dětí v mateřském lůně a stále roste počet vražd a násilností, loupeží a únosů.
Nemravnost se šíří jako záplava bahna a je propagována prostředky společenské komunikace, zvláště filmem, tiskem a televizí. Prostřednictvím televize se vtírá do každé rodiny důvtipná a ďábelská taktika svádění a zkaženosti. Děti a mládež
jsou oběťmi, které se nejméně mohou bránit. Pohlížím na ně se starostlivou něžností Matky.
Jen mohutná síla modlitby a usmiřujícího pokání může svět zachránit od všeho toho, co připravila spravedlnost Boží, jestliže svět bude tvrdošíjně odmítat každé pozvání k pokání.
Slyšte alespoň nyní hlas své nebeské Matky! Potřebuji tolik smírných modliteb
a utrpení obětovaného s vírou! Stále se modlete svůj růženec. Žijte se mnou v důvěře a ve velkém znepokojení, neboť se připravují rozhodující hodiny, které mohou
zpečetit osud celého lidstva.
Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

278

