
163

1978

Vaše 

Veřejné poslání 



164



165

1. ledna 1978
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Začne to s církví
„Dnes hledí celá církev s velikou nadějí na svou nebeskou Matku.
Papež, Ježíšův náměstek, tato oběť, která se stále více stravuje na kříži za spásu svě

ta, mě prosí s něžnou synovskou láskou a s bezmeznou důvěrou za mír pro celé lid
stvo. Ustavičnou modlitbou se obrací na mne a prosí za mír především pro církev, za 
jejíž Matku mě on sám slavně prohlásil.

Vzývají mě všechny mé děti, roztroušené po všech částech světa: nevinné děti, 
mládež, která trpí dnes více než jindy touto nejistotou a temnotou: chudí, hříšníci, ne
mocní, staří, exulanti a bloudící.

Se zvláštní vroucností mě vzýváte vy, moji přemilí synové, kněží, zasvěcení mému 
Neposkvrněnému Srdci.

Dnes vám chci říci, že přijímám vaše modlitby a kladu je na oltář Boží spravedl
nosti.

V  tomto roce ještě více zesílí mé úsilí mateřského zprostředkování mezi vámi 
a mým Synem Ježíšem. 

Začínáte rok, ve kterém vás čekají vážné události. Především moje církev bude po
volána k další vnitřní očistě – zatímco bude zdánlivě hračkou temné mocnosti. 

Ježíš chce začít se svou snoubenkou velké dílo, aby ji přivedl k jejímu největšímu roz
květu, aby opět byla krásná a skvěla se před všemi národy. Proto vám říkám: připravte 
se, že zažijete chvíle, které dějiny církve ještě nikdy nezažily a kdy se bude zdát všechno 
vzhůru nohama. Avšak v největší temnotě já sama budu vaším světlem a vaší vůdkyní. 

Proto se nikdy nebojte, moji nejmilejší synové. Začněte tento nový rok s největší 
důvěrou v mé Neposkvrněné Srdce! Nyní vás volám, abyste uviděli největší vítězství 
Božího milosrdenství na světě.“

6. ledna 1978
 První pátek měsíce a roku

Můžeš nás milovat také takto
„Můj nejmilejší synu, vrať se s radostí do Ježíšova Srdce!
Kdybys věděl, jak tě on miluje, jak se na tebe dívá se zvláštní láskou! Víš proč? Pro

tože jsi stále tak malý, tak chudý, tak plný chyb…
Všechno vhoď do horoucí výhně jeho Srdce a všechno bude spáleno v jeho milo

srdné lásce: tvé hříchy, tvé slabosti, tvé chyby.
Nakonec ti nezůstane nic tvého: to dobré, co děláš, bude jedině naším dílem. Ty 

nám budeš obětovat dar, který je pro nás nejvzácnější a který vždy od tebe žádáme: 
tvou lásku.

Můžeš nás milovat také takto: ve své maličkosti, v chudobě a ve své opravdu veli
ké ubohosti.
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Neztrácej mysli, když vidíš, že něco slíbíš, a nedodržíš to.
Obětoval jsi mi však bolest a lítost nad svou chybou a mé mateřské Srdce nad tím 

jásá radostí.
Snaž se však zachovávat to, co od tebe žádám, a dodržovat to, co mi slibuješ!
Mlčení se všemi, modlitbu, utrpení a největší důvěru ve mne!
Tyto intimní bolesti, tato tvá skrytá pokořování tě činí podobným mému ukřižo

vanému Synu.
Nech se stále více jemu připodobňovat svou nebeskou Matkou, která tě chce pev

ně přibít na kříž, který pro tebe připravil můj Syn Ježíš.“

Řím, 21. ledna 1978
Sv. Anežky Římské

Synové, pomáhejte mi!
„Přemilí synové, každým dnem váš počet roste. Moje úsilí pro obnovu církve 

a spásu světa je intenzivnější a zjevnější.
V těchto chvílích více než jindy se vaše nebeská Matka chvěje jakoby plná úzkos

ti. Blížím se k srdci přemilých synů a žádám každého s mateřskou naléhavostí, abys
te mi pomáhali.

Synové, pomáhejte mi!
Matka teď potřebuje vaši pomoc!
Neslyšíte, jak vás ze všech stran volám, shromažďuji a úpěnlivě prosím? Snažně vás 

prosím znameními, která jsou stále častější a větší. Jsou to mé slzy, má zjevení a má 
poselství.

Teď už nemohu zadržet tento ubohý svět, aby se nezřítil na dno propasti. Toto je 
jeho největší trest, neboť jestliže klesne až na dno, svět se sám zničí. Skutečně bude 
zničen a stráven ohněm bezuzdného egoismu a nenávisti, která bude štvát jedny proti 
druhým. Bratr zabije bratra, jeden národ zničí druhý ve válce s neslýchaným násilím 
vedené, která si vyžádá nesčetné oběti. Krev poteče na všech stranách.

Pomáhejte mi, přemilí synové, zadržet tento svět před pádem do propasti! Pomozte 
mi zachránit ještě tolik mých ztracených dětí!

Svýma malýma rukama posilujte milosrdné ruce své nebeské Matky. Proto vás žá
dám, abyste všichni odpověděli na mou výzvu plnou úzkosti.

Každý nový kněz, který přichází do mého Neposkvrněného Srdce, dává novou sí
lu vaší Matce, aby vás všechny přivedla ke spáse. Proto vaší jedinou starostí musí být 
pouze to, abyste vždy odpověděli »ano« na to, co od vás žádám.

Budu od vás žádat stále větší věci, čím potřebnější bude pro vás můj mimořádný 
zásah.“
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2. února 1978
 Obětování Ježíška v chrámě

V chrámě budete obětováni
„Nosím vás na svých rukou, přemilí synové, a vy se musíte pouze nechat ode mne 

vést. Proto vás žádám, abyste se stali dětmi. Vy jste mými nejmenšími dětmi.
Musíte být maličkými jako Ježíš, kterého jsem čtyřicátého dne po narození jako 

Matka nesla na svých rukou do chrámu. Jeho oči hledí do mých očí a cítí se klidný 
a v bezpečí. Nic jiného nevidí a spí ukolébán na mém Srdci, zatím co já mám stále vět
ší radost, když dopřávám Dítěti pokoj, odpočinek a lásku.

Přemilí synové, tak se vy nechte ode mne nést! Tak se stáváte mou dokonalou rados
tí. Jen tak se můžete cítit v bezpečí.

Pak v tom ledu, který stále více všechno zmrazuje, zakoušíte teplo mé mateřské lás
ky. V nejistotě, která nyní všechny zachvacuje, cítíte ochranu, kterou vám poskytuje 
mé náručí. V temnotě, která se stává stále hlubší, hle, svítí vám mé Světlo!

Dívejte se i vy do mých očí! Bůh vám dal Světlo prostřednictvím vaší Matky.
Nesu vás na rukou do Božího chrámu, vy služebníci Páně a strážcové jeho chrámu. 

Nyní je to chrám znesvěcený a zdá se, že se už hroutí.
Sloupy pravdy se zdají rozpukané a jak mnoho pastýřů se stalo obětí bludů nej

těžších!
Všechno je poskvrněno hříchem, který by chtěl zhanobit i oltář. Přibývá svatokrá

deží a číše Boží spravedlnosti je nyní vrchovatá.
V chrámě budete obětováni. Krev ještě může smýt každou skvrnu. Krví bude očiš

těna má církev.
Proto je Matka při vás.
Nechte se ode mne vést s naprostou oddaností. Nedívejte se kolem a nehledejte ji

né útočiště nebo jinou ochranu. V mém Neposkvrněném Srdci se všechno pro každé
ho z vás začíná naplňovat.“

10. února 1978
Jen tehdy se porozumí

„Tak milý mi byl tvůj příchod, tvá pouť lásky a modlitby do mé svatyně, kde jsi za
čal schůzky mých přemilých synů na Sicílii! Přišel jsi potěšit bolestné Srdce své Ne
poskvrněné Matky.

Přijala jsem tvůj láskyplný dar a ovinula jsem jej kolem svého Srdce jako zářící vě
nec, který mi tvoříš s kněžími, které shromažďuješ v každé části světa. Díky za radost, 
kterou mi působíš!

Dostal jsi také znamení: hle, jeho smysl. Nyní všude bude zhášet světlo. Ti, které 
jsem povolala, se uchylují do mého Neposkvrněného Srdce. Zde bude místo, kde bu
dete moci ještě vidět. Zde je útočiště, kde budete moci být shromážděni. Zde je cesta, 
která vás povede k Bohu.
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Temnota zahalí církev a ještě více zhoustne, až tvá nebeská Matka přijme duši své
ho prvního přemilého syna, papeže Pavla VI., který dokonává na kříži svou posled
ní oběť.

Dokud bude žít, budu moci pro jeho bolestné mučednictví ještě zadržet rámě Boží 
spravedlnosti. Po jeho smrti však půjde všechno rychle.

Církev bude bludem přímo zaplavena, bludem, který bude přijímán a šířen, a tak 
dosáhne vrcholu odpad, který se už nyní rozlévá jako skvrna oleje.

Budou zasaženi pastýři i stádo jim svěřené. Pán na okamžik dopustí, aby církev by
la jakoby od něho opuštěna.

Temnota bude houstnout nad světem, který dospěje k  vrcholu své zvrácenosti. 
Čím více se bude kazit, tím více bude zatvrzele pokračovat na cestě vzpoury proti Bo
hu, modlářství, rouhání a bezbožnosti.

Tak si uvalí sám na sebe to, co stanovila Boží spravedlnost pro jeho úplné očištění 
temnotou, ohněm a krví.

Bude to doba mučedníků, kteří ve velkém počtu prolijí svou krev, a těch, kteří zů
stanou. Ti budou závidět těm, které budou vidět pronásledované a usmrcené.

Teprve tehdy se porozumí tomu, co jsem pro vás udělala.“

11. února 1978
 Panny Marie Lurdské

Nyní se musíte připravit
„Ze všech stran světa, synové přemilí, vás dnes shromažďuji ve svém Neposkvr

něném Srdci.
S pokorou jste přijali výzvu, abyste mi svěřili svůj život, a nyní já sama budu v kaž

dém okamžiku vaší ochranou.
Zasvětili jste mi také svoje kněžství. Já si beru za úkol činit je každým dnem shod

nějším s plánem lásky eucharistického Srdce Ježíšova.
Dali jste mi srdce. Já dám na místo vašich srdcí, plných hříchů, své Neposkvrněné 

Srdce, a tak na vás přitáhnu Boží moc, která v každém vytvoří mého Syna Ježíše až 
do jeho plnosti.

Proto odpovězte na to, co vaše Neposkvrněná Matka dnes od vás žádá.
Chci od vás povolnost, modlitbu a utrpení.
Buďte především stále povolnější. Pouze tak vás mohu živit, šatit, vést a vychovávat.
V  těchto chvílích činím největší divy skrytě a  mlčky. Konám své největší divy 

v srdci a v duši svých přemilých synů. 
Vedu vás k veliké svatosti, aniž byste to vy nebo jiní pozorovali.
Dávám vám svého vlastního ducha, a tak Duch Otce a Syna bude neodolatelně pu

zen, aby sestoupil na vás, jako sestoupil na mne, a on vás plně přetvoří. Stanete se ve
likými v lásce, ve ctnosti, v obětování a v hrdinství.

Tak budete připraveni pro můj plán.
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Více se modlete, synové přemilí!
Nikdy neopomínejte bohoslužbu hodin, svou denní meditaci a časté návštěvy Je

žíše přítomného v Eucharistii.
Oběť mše svaté prožívejte vnitřně ve svém životě a ve chvíli své celebrace.
Je to především u oltáře, kde se každý z vás připodobňuje ukřižovanému Ježíši.
Nikdy nevynechávejte modlitbu svatého růžence, kterou já zvláště miluji; z nebe 

jsem přišla vás o ni požádat. Naučila jsem vás modlit se ji dobře, když jsem mezi svý
mi prsty posouvala zrnka růžence, zatím co jsem se připojovala k modlitbě své malé 
dcery, které jsem se zjevila v massabielské jeskyni.

Když se modlíte růženec, zvete mne, abych se modlila s vámi, a já se skutečně 
pokaždé připojuji k vaší modlitbě. Tak jste dětmi, které se modlí společně s nebes
kou Matkou. A právě proto se stává růženec nejmocnější zbraní, které máte po
užívat v hrozné bitvě, k níž jste voláni, abyste bojovali proti satanovi a jeho voj
sku zla.

Obětujte mi také svá utrpení:
– vnitřní utrpení, která vás tak pokořují, protože pocházejí ze zkušeností vašich 

hranic, vašich chyb a četných náklonností. Čím menší a skrytější jsou utrpení, která 
mi obětujete, tím větší je radost, kterou zakouší mé Neposkvrněné Srdce;

– vnější utrpení, které vám často způsobuje můj nepřítel, když se vztekle a zuři
vě sápe zvláště na vás, protože předvídá, že já vás použiji k jeho definitivní porážce.

Některé sužuje pokušeními všeho druhu, jiné pochybností a nedůvěrou, jiné su
chopárností a únavou, jiné kritikou a posměchem, jiné dokonce nejtěžšími pomlu
vami.

Odpovídejte jediným způsobem: tím, že mi obětujete bolest, kterou zakoušíte, 
a mějte důvěru, důvěru ve svou nebeskou Matku!

Jestliže jsem vždycky byla při vás, v těchto chvílích jsem při vás zvláštním způso
bem s celou něžností své mateřské lásky.

Nebojte se! Opakuji vám: náležíte mně a satan se vás nedotkne. Jste v mé zahradě 
a nikdo vás nebude moci odtrhnout od mého Neposkvrněného Srdce.

Přišla však hodina, kdy budete voláni k daleko většímu utrpení: pronásledování, 
věznění a pro některé oběť vlastního života. Brzy budete muset prožívat chvíle, které 
byste nemohli snést, kdyby při vás nestála vaše Matka. 

Nyní se musíte připravit. Proto dnes naléhavě od vás žádám jen ochotu, modlit
bu a utrpení.“

 3. března 1978
 První sobota v měsíci

Dostane se vám útěchy
„Přemilí synové, hleďte na svou Matku! Vstupte do úkrytu, který pro vás připravi

la její láska. Odpočívejte v mém Neposkvrněném Srdci!
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Jak veliká je námaha, kterou budete muset vzít na sebe! Jdete po cestě, která se den 
ze dne stává drsnější a obtížnější.

Často jste pokoušeni zastavit se pro únavu, vyprahlost a překážky, s nimiž se se
tkáváte. Nikdy se nezastavujte! Nechte se stále vést za ruku svou nebeskou Matkou!

Jdete dnes obtížnou cestou očisty.
Je ještě dlouhá? Kdy skončí? Budeme muset mnoho trpět? Čeká to každého? A kdo 

dojde do cíle?
Tyto otázky si často kladete.
Ano, synové, čeká vás ještě nejbolestnější kus cesty a chce to také ještě čas, aby se 

všechno splnilo.
Abyste se neunavili, uchylujte se do mého Neposkvrněného Srdce! Je to zahrada, 

kterou Nejsvětější Trojice učinila pro sebe a pro vás. Pro sebe, protože se v ní odráží 
její nejčistší Světlo a v ní je Bůh nejvíce oslavován. Pro vás, protože potřebujete tuto 
rozkošnou zahradu především ve chvílích, které prožíváte.

Potřebujete ji:
– pro svůj odpočinek: vstupte do tohoto odpočinku, přemilí synové. Já sama pak 

obvážu vaše rány, opravím vaše obnošené šaty, připravím vám pokrm, který vás ob
čerství, a pomohu vám, abyste zesílili;

– pro svou útěchu: vy jste nejmenší děti, které shromažďuji ze všech částí světa 
a které odpovídají s takovou velkomyslností na moji výzvu trpět a nést kříž. Nebuďte 
smutni, jestliže se vaše bolest bude muset ještě zvětšit. V mém náručí, na mém Nepo
skvrněném Srdci se vám dostane útěchy. A já sama vám dopřeji to, co druzí nebudou 
moci ani pochopit ani okusit;

– pro svou oběť: denně porostete podle mého mateřského záměru, zatím co vás za
hrnuji svými něžnostmi a zdobím vás svými vlastními ctnostmi.

Moje práce je tichá a skrytá, avšak vnitřně vás přetváří a přitahuje vám Boží zalí
bení.

Až budete připraveni, potom vás vezmu a odnesu vás, abych ozdobila Boží zahra
du s anděly a svatými. Jak mnohé z vás jsem už donesla sem nahoru do nebe! Tvoří 
nejkrásnější korunu slávy kolem mého Neposkvrněného Srdce.

Všechny vás pěstuji a vychovávám k modlitbě, k mlčení a ke ctnosti. Vedu vás lás
kyplně a pevně ke svatosti. Pomáhám vám trpět, moji přemilí synové, protože musíte 
následovat Ježíše na Kalvárii a tam vás čeká větší utrpení. 

Avšak čím bude boj tvrdší a očista krvavější, tím víc vás budu volat, abyste vstou
pili do útočiště mého Neposkvrněného Srdce, aby se vám ode mě dostalo útěchy.“
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19. března 1978
Květná neděle – svátek sv. Josefa

Hodina temnoty
„Moji přemilí synové, zůstávejte v  mém Neposkvrněném Srdci a  prožívejte se 

mnou chvíle svého bolestného utrpení, které nyní začalo. Prožívejte ho také vy jako 
můj Syn Ježíš.

Vstupujete do doby, kterou Otec stanovil, aby se splnil jeho záměr.
Dnes, na začátku tohoto Svatého týdne, řekněte také vy Otcově vůli své »ano«. 

Řekněte je s Ježíšem, jeho Synem a vaším bratrem, který se opět každého dne za vás 
obětuje.

Toto je hodina satana a jeho veliké moci.
Hodina temnot!
Temnota se rozšířila v každé části světa a  lidé, zatím co se mylně domnívají, 

že dosáhli vrcholu, kráčejí v největší tmě. Tak je všechno zahaleno stínem smrti, 
který vás zabíjí, stínem hříchu, který vás vrhá do vězení, a stínem nenávisti, kte
rá vás ničí.

Temnota pronikla také do církve. Stále více se šíří a denně uchvacuje oběti mezi 
samotnými přemilými syny.

Jak mnozí z nich, svedeni satanem, ztratili světlo, aby mohli jít správnou cestou: 
cestou pravdy, věrnosti, života milosti, lásky, cestou modlitby, dobrého příkladu a sva
tosti.

Jak mnozí z těchto mých ubohých synů ještě dnes opouštějí církev nebo ji kritizují 
a proti ní brojí nebo ji přímo zrazují a vydávají do rukou jejího nepřítele!

»Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?«
Také vy dnes políbením zrazujete církev, dceru vaší nebeské Matky! 
Ještě k ní náležíte a žijete pro ni, vykonáváte její služby, a často jste dokonce její

mi pastýři!
Denně obnovujete eucharistickou oběť, udělujete svátosti a hlásáte její zvěst spá

sy.
A přece někteří z vás ji prodávají jejímu nepříteli a zasahují ji do srdce tím, že ka

zí pravdu bludem, ospravedlňují hřích a žijí duchem světa, který se tak dostává vaším 
prostřednictvím do jejího nitra, a tak ohrožuje její vlastní život.

Ano, vy sami, moji přemilí synové, ještě dnes políbením zrazujete mou církev a vy
dáváte ji do rukou jejích nepřátel.

Tak i ona bude brzy od vás zavlečena k tomu, kdo udělá všechno, aby byla zničena. 
Bude znovu odsuzována a pronásledována. Ještě bude muset prolévat krev.

Kněží zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, přemilí synové, které shromažďuji 
ze všech stran světa, abych z vás utvořila svůj šik, jestliže je toto hodina temnoty, mu-
sí to být také vaše hodina!

Hodina vašeho světla, které bude muset stále více zářit!
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Hodina mého velikého světla, které vám dávám mimořádným způsobem, abyste 
mohli všichni kráčet vstříc mému Synu Ježíši, Králi pokoje a lásky, který už nyní při
chází.“

24. března 1978
Velký pátek

Kolik krve!
„Přemilí synové, dnešní den prožívejte se mnou na Kalvárii!
Zůstaňte se mnou pod křížem!
Jak velice trpí můj Syn Ježíš! Je proboden hřeby, visí na kříži, celý je pokryt rana

mi a krví. Jeho tělo se otřásá záchvěvy hrozné agonie, zatímco lidé kolem ho stále ví
ce urážejí a posmívají se mu.

A přece si nestěžuje ani jediným slovem: modlí se, trpí, naslouchá, mlčí a obětu
je se.

Svým životem, který dává, říká své dokonalé »ano« vůli Otcově.
Moje mateřské Srdce je povoláno, aby s ním opakovalo toto »ano«, které už řeklo 

v okamžiku, v němž Slovo sestoupilo do mého nejčistšího lůna.
Tak se můj Syn stává obětí a knězem, oltářem a obětním darem pro tuto oběť nové 

a věčné úmluvy. Líbejte se mnou jeho krvácející rány!
Kolik krve viděly mé oči tohoto dne?! Jeho vlasy jsou jí zcela nasáklé, obličej je 

jí zalitý, ruce a nohy jsou proraženy a celé tělo je poznamenáno hlubokými ranami.
Teď stéká jeho krev ze dřeva kříže a smáčí zem. Je to krev mého Syna, který smý

vá všechen hřích světa. Je to krev pravého Božího Beránka, který je obětován za va
ši spásu.

Dnes může ještě jeho krev očistit tento svět.
Jeho a vaše krev, moji přemilí synové! Vždyť vaším prostřednictvím Ježíš skutečně 

znovu žije! S vámi obnovuje svou oběť věčné smlouvy. Ve vás se stále denně obětuje 
jako oběť a kněz, jako oltář a obětní dar.

Jeho a vaší krví bude očištěna církev. Jeho a vaší krví bude obnoven celý svět.
Nebojte se, jestliže vás chci dnes všechny mít s sebou na Kalvárii. Vy jste v mém 

mateřském Srdci a zde se musíte také vy učit modlit se, trpět, mlčet a obětovat se.
Tak vás připravuji na vaši kněžskou oběť.
Říkejte své »ano« k vůli Otcově.
Říkejte je se mnou, se svou nebeskou Matkou, která vás tak dlouho vychovává 

týmž způsobem, jako jsem vychovávala svého Syna Ježíše.
A nyní, když přišel čas, obětuji vás Otci, aby byla usmířena jeho Božská spravedl

nost a vaším prostřednictvím byli dnes spaseni všichni, které vykoupila Ježíšova mi
losrdná láska za cenu jeho nejdražší krve .“
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10. dubna 1978
Velikonoční doba

Budete svědky
„Vaše nebeská matka je v nebi. Byla vzata do slávy také se svým tělem, nyní promě

něným. Má nyní podíl na tom, co vám připravil můj Syn, jedinečným způsobem, kte
rý nebyl dán jinému tvoru.

Ježíš připravil u Otce pro každého z vás místo. Putujte denně po této zemi s pohle
dem upřeným na Ježíše, který nyní sedí po Otcově pravici.

Láska Syna a Otce vám byla oběma darována, abyste mohli zde na zemi uskutečnit 
plán, který pro vás stanovil Bůh už ve své věčné moudrosti.

Místo, které vám Ježíš v nebi připravil, odpovídá úkolu, který má každý z vás splnit 
na této zemi pod mocným vlivem Ducha Svatého.

A to, co Duch Svatý činí ve vás, synové zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, 
je můj vlastní plán.

Proto Ježíš, zatímco vám připravuje místo v nebi u Otce, zcela vás svěřil na této ze
mi působení své a vaší Matky.

Boží plán uskutečňujete jen tehdy, jestliže odpovídáte na mé mateřské působení, 
které vás láskyplně přetváří.

Opravdu vás chci všechny vést, abyste ve svém životě napodobili obraz své nebes
ké Matky.

Proto vás činím malými, stále menšími, dokud nepřivedu každého k naprostému 
zapření vlastního já. Cením si veškeré vaší ubohosti, protože ta jediná neodolatelně 
přitahuje na vás všechnu milosrdnou lásku mého Neposkvrněného Srdce.

Vedu vás k poddajnosti, k důvěře a dětinné oddanosti tím, že ve vás a kolem vás 
bořím všechno, nač byste se mohli spoléhat.

Živím a šatím vás, laskám a vedu pevně k dokonalému uskutečnění svého mateř
ského plánu.

Až ve vás uvidím svůj reprodukovaný obraz, budu moci každému z vás dát své
ho ducha a naplnit vás plností své lásky. Obléknu vás do svého neposkvrněného šatu 
a ozdobím všemi svými ctnostmi.

Potom všechno, co je moje, bude také vaše a já budu moci konečně žít ve vás.
Budu to já sama, žijící ve svých nejmenších synech, která uskutečním dílo, které mi 

svěřila Nejsvětější Trojice, aby ve světě mohla zářit její nejvyšší sláva.
A vy budete svědky, jak Neposkvrněné Srdce Matky, které je milosrdenství samo, 

bude v těchto letech umět dovést ke spáse všechny své ubohé zbloudilé děti.“
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Florida (USA), 13. května 1978
 Výročí prvního zjevení ve Fatimě

Přišla moje hodina
„Hleď na mé divy ve všech částech světa! Moji přemilí synové odpovídají se 

stále větší velkomyslností a já je shromažďuji ve svůj šik uspořádaný od nynějš
ka k bitvě.

Také v tomto velkém národě se denně setkáváš s kněžími ve večeřadlech modlit
by a bratrství.

Vy jste přijali mou výzvu a shromažďujete se.
Mým úkolem je sjednocovat vás, vychovávat vás a připravovat.
Nadešla hodina velké bitvy.
Na mé příkazy musíte nyní vydávat svědectví slovem i příkladem o své věrnosti Je

žíši, evangeliu, církvi.
Brzy všichni uvidí, jak církev znovu rozkvétá a obnovuje se působením vaší ne

beské Matky.
Buďte dále poddajní, pokorní, plni důvěry!
Přišla moje hodina!
Dám svého ducha všem svým malým dětem, abych já sama mohla vaším prostřed

nictvím dnes žít a působit.
Tak celý svět uvidí plán lásky, který uskutečňuje Neposkvrněné Srdce vaší nebeské 

Matky pro příchod království mého Syna Ježíše.“

Nagasaki (Japonsko), 3. června 1978
 Neposkvrněného Srdce P. Marie

Celá církev v mém útočišti
„Dnes jsem tě přivedla sem, do tohoto velkého národa nového kontinentu, abys 

zde prožil svátek mého Neposkvrněného Srdce.
Jsi ve městě skropeném krví prvních japonských mučedníků a jsi též na místě, kde 

hrozná zbraň usmrtila v jediném okamžiku tisíce a tisíce mých ubohých dětí.
Vedle tebe je kostel, nad kterým vybuchla atomová bomba.
Můj malý synku, toto místo a tento den je pro tebe znamením; tvým prostřednic

tvím chci je dnes odtud dát také všem svým přemilým synům.
To, co se stalo na tomto místě, mohlo by se brzy stát v každé části světa, jestliže mé 

děti nepřijmou mou výzvu, aby se vrátily k Bohu.
Hleďte na mé Neposkvrněné Srdce! Chvěje se a je plné úzkosti nad osudem, který 

vás nyní čeká, nepřijmeteli naléhavou výzvu své Matky.
Vraťte se, mé děti, nikdy jste nebyly tak ohrožené a potřebné pomoci! Vraťte se 

ke svému Bohu, který na vás čeká s milosrdenstvím a láskou Otce.
Zachovávejte jeho zákon: nenechávejte se svádět ke hříchu! Neurážejte už mého 

Syna Ježíše, který je už příliš urážen!
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Čas, který vám nyní zbývá, je krátký: přišla moje hodina a já sama zasahuji, abych 
vás zachránila.

Vstupte do mého Neposkvrněného Srdce! Je to útočiště, které vám dává Matka. 
V něm naleznete to, co jsem vám připravila, abyste přestáli hrozné hodiny očisty, kte
ré se nyní chystáte prožívat.

Do mého útočiště musí nyní vstoupit celá církev s papežem a biskupy, kněžími 
a všemi věřícími! Proto tě přivádím do všech částí světa. Přišel čas, kdy malý zbytek, 
který zůstane věrný a se kterým Ježíš uskuteční své království, musí celý vstoupit do 
mého Neposkvrněného Srdce.

Kdo nevstoupí do tohoto útočiště, bude stržen velkou bouří, která se právě roz
poutala.

Potěšte mé Neposkvrněné Srdce!
V těchto chvílích je mé Srdce víc než jindy celé probodáno trnovou korunou: jsou 

to hříchy, nevděk, svatokrádeže, odpad a zrady, především ze strany mých přemilých 
synů a zasvěcených duší.

Do některých jejich domů nemohu často ani vstoupit, protože přede mnou zaví
rají dveře a nechtějí mě.

Některé z nich se změnily z Boží zahrady v bažinu, kde satan všechno přikrývá 
a špiní bahnem.

Přemilí synové, potěšte mě v mé veliké bolesti! Tak mi odstraňujete trny, naléváte 
balzám do mých ran a kolem mého bolestného Srdce tvoříte nejkrásnější věnec lásky.

Vaším prostřednictvím chce nebeská Matka ještě dnes zachránit všechny své ztra
cené děti!

Proto to, co zde prožíváš, je znamení, které vám dávám. Z toho můžeš poznat, jak 
vaše Matka připravuje ze smrti a oběti některých nový život.“

 Hongkong, 12. června 1978
Tento obrovský národ!

„Hleď na tento obrovský národ, z něhož byla úředně takřka vymazána idea Boha.
Stovky miliónů mých ubohých dětí jsou už od svého dětství vychovávány tak, aby 

se obešly bez Boha. A často jsou to děti dobré, velkodušné, zbavené však pravého svět
la, které jedině může dát radost a naději jejich životu.

Cítíš všechno to veliké utrpení, které naplňuje tuto obrovskou zemi…
Ujišťuji tě, že se opravdu uskutečnilo to, co jsem předpověděla ve Fatimě: Rus

ko rozšířilo své bludy po celém světě. Pán použil bezbožeckých národů, aby potrestal 
křesťanské národy, které se vzdálily od cesty ukázané mým Synem Ježíšem.

Nuže, když teď prožíváte to, co jsem vám předpověděla, co máte dělat, moji ubozí 
synové, abyste to napravili?

Především se vraťte k modlitbě! Modlete se víc! Modlete se s větší důvěrou, modlete 
se s pokorou a s naprostou oddaností.
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Zvláště se denně modlete svatý růženec!
Svou modlitbou bráníte bludu, aby se nešířil ve větším rozsahu. Zamezujete pů

sobení zlého ducha. Přecházíte do protiútoku a stále víc omezujete pole jeho čin
nosti.

Nakonec můžete dosáhnout modlitbou vítězství: bude to jedině Bůh, který zvítě
zí vaším prostřednictvím.

Obětujte celopal svého utrpení. Hodiny, které prožíváte, jsou opravdu těžké a bo
lestné. Co vás čeká, je takové utrpení, jaké svět nikdy nepoznal.

Touto obětí však můžete zachránit ty, kteří se vás snaží zničit, a můžete činit dobře 
těm, kteří jsou pro vás metlou.

Tak nakonec budou moci být zachráněny i tyto veliké národy, které se zjevně po
stavily proti Bohu a staly se skutečnou metlou pro celé lidstvo.“

Řím, 13. července 1978
 Výročí třetího zjevení ve Fatimě

Vaše veřejné poslání
„Moji přemilí synové, jste zde se mnou pohromadě ve večeřadle modlitby a lásky.
Svolala jsem vás z tolika částí světa a vy jste přišli. Teď děláte svoje duchovní cvi

čení, abych vás během těchto dní mohla formovat a připravovat na to, co vás čeká.
Všechno to, co jsem vám už dávno předpověděla, začíná se nyní uskutečňovat. 

Proto se musí co nejrychleji splnit plán, který mám s každým z vás.
Vy jste zasvěceni Neposkvrněnému Srdci vaší Matky. Tím máte účast na mém 

vlastním plánu, který spočívá v porážce satana, původce hříchu a všeho zla, které se 
rozšířilo ve světě.

Pojďte se mnou a budete pak ve světě sami neposkvrněným světlem, které přemů
že temnotu zla a hříchu.

Právě proto jsem vás povolala všechny, abyste vstoupili do nitra mého Srdce, abych 
ve vás způsobila opravdovou přeměnu.

Jste také ve městě, kde žije, trpí a obětuje se papež, Ježíšův náměstek, můj první 
přemilý syn.

Chtěla jsem vás mít u něho, abyste mu nyní pomáhali v posledním a nejbolestněj
ším úseku jeho cesty.

Ve vás a vaším prostřednictvím jsem přítomna já sama pod křížem, na kterém Sva
tý otec prožívá hodiny své agonie.

Právě proto Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Matky stále zaměřovalo vaši mod
litbu a lásku ve večeřadle k jeho bezúhonné osobě.

Před vámi je stále můj Syn Ježíš, který se na vás dívá se zvláštní láskou. Je to Ježíš 
přítomný pod bělostnou způsobou chleba v Eucharistii.

Vaše večeřadlo bylo pravým eucharistickým večeřadlem: k Ježíši v Eucharistii smě
řovala vaše modlitba, vaše láska a váš život.
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Jste povoláni, abyste se stále více stávali apoštoly a novými mučedníky Ježíše pří
tomného v Eucharistii.

Proto musí stále více růst váš smír, vaše adorace a váš zbožný život.
Eucharistické Srdce Ježíšovo učiní pro každého z vás veliké věci. Buďte poddajní! 

To je to, co se mi nejvíce líbí a co vás více stojí. Buďte poddajní! To je to, co se vám čas
to nedaří a vaše nebeská Matka se rmoutí, když tak velmi dobré vůli odpovídá v pra
xi jen malá poddajnost.

Vyvolila jsem si vás pro plán, který pochopíte později.
Jako pro apoštoly večeřadlo předcházelo plnosti jejich poslání až k mučednictví, 

tak tomu bude i u vás.
Teď nadešla doba vašeho veřejného poslání. Shromažďujte mé přemilé syny. Rosť

te spolu se mnou na cestě, kterou jsem vám ukázala.
Je to hodina vašeho svědectví!
V Neposkvrněném Srdci vaší Matky jděte nyní do všech částí světa, abyste splnili 

poslání, které každému z vás svěřil můj Syn Ježíš.“

Częstochowa (Polsko), 28. července 1978
Znamení pro všechny

„Přivedla jsem tě do tohoto národa, který se vícekrát zasvětil mému Neposkvrně
nému Srdci. Oficiálně jsem byla prohlášena za jeho Královnu. Z této svatyně nad ním 
bdím, chráním jej, utěšuji, posiluji a hájím.

Stal se mým vlastnictvím, protože se mi svěřil zasvěcením každého mému Nepo
skvrněnému Srdci. Jeho synové jsou si toho vědomi. Vždyť je často obnovují a žijí po
dle něho.

Hleď, jak je zde církev živá a kvetoucí, ač je už tolik let a tolikera způsoby pronásle
dována. Semináře nemají dost místa, aby přijaly chlapce, kteří touží stát se kněžími. 
Kostely jsou přeplněné věřícími. Kněží nosí církevní oděv. Středem veškeré modlitby 
je Ježíš v Eucharistii, který je ctěn, milován a vystavován k veřejné adoraci.

Co se děje v tomto národě, je znamením pro celou církev. Kdyby byla přijata výzva, 
kterou jsem se obrátila na všechny ve Fatimě, aby se zasvětili mému Neposkvrněnému 
Srdci, v každé jiné části světa by to bylo jako zde. Já bych dosáhla pro svět míru a pro 
církev jejího největšího posvěcení.

Svět se však ponořil do pouště nenávisti a násilí. A církev prožívá období velké
ho zpustošení.

Ale to je moje hodina, moji přemilí synové!
Vaším prostřednictvím, moji kněží, volám všechny, aby se zasvětili mému Nepo

skvrněnému Srdci! Umožněte tak své Matce zasáhnout, aby přivedla církev k jejímu 
největšímu rozkvětu a připravila svět na příchod království svého Syna Ježíše!“
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5. srpna 1978
První sobota v měsíci, P. Marie Sněžné

V srdci církve
„Moji přemilí synové, dívejte se mýma očima a budete vidět, jak se církev vnitřně 

obnovuje mocným působením Ducha Svatého.
Navenek to ještě není vidět, protože ji přikrývá velmi silný led a je proniknuta ve

likou tmou. Teď prožívá nejbolestnější chvíle své očisty.
Za účasti a s podporou své Matky stoupá církev krušnou cestou na Kalvárii, kde 

bude muset být ještě ukřižována a obětována pro dobro tolika mých dětí!
Ale vstupte se mnou do srdce církve! Zde už nastalo vítězství mého Srdce.
Přišlo v osobě a životě Svatého otce, kterého vedu na vysoký vrchol svatosti jeho 

denní oběti, která ho povede k pravému a skutečnému mučednictví.
Vítězství přišlo v  životě mých přemilých synů zasvěcených mému Neposkvrně

nému Srdci. Jejich počet roste den ze dne. Hleďte: v nich přibývá světla, lásky, věrnos
ti a svatosti a hrdinného svědectví evangeliu.

Přes jejich maličkost září v nich mé světlo. Mnou vedeni a vychováváni budou no
vými apoštoly obnovy celé církve. Jsou v srdci církve a vaší nebeské Matky.

Toto vítězství přišlo v životě tolika zasvěcených duší, které přivábeny mým láskypl
ným a mocným působením se obrátily a opět žijí své řeholní povolání velkodušně tím, 
že následují a napodobují Ježíše čistého, chudého a poslušného až k smrti na kříži.

 Přišlo v duši a životě tolika věřících, kteří odpověděli na výzvu vaší Matky s pří
kladným nadšením a teď jsou dobrým příkladem pro všechny. Jejich prostřednictvím 
začalo mé působení.

Ve všech těchto mých dětech už přichází vítězství mého Neposkvrněného Srdce. 
Proto tvoří jakoby srdce obnovené církve.

Pod mocným vlivem Božího Ducha se její půda otevře nejsilnějšímu rašení 
a v církvi bude takové světlo jako nikdy předtím.

Ona sama se stane světlem pro všechny národy země, které se k ní obrátí ke slá
vě Boží.“

 9. srpna 1978
Papežova smrt

„Můj nejdražší synu, zítra ukončíš tuto krátkou dobu odpočinku. Chtěla jsem tě 
mít ještě zde u tvého duchovního vůdce a s těmito tak křehkými a lidsky omezenými 
dětmi, které však mé Srdce zvláště miluje.

Je to jedině maličkost a křehkost, která k vám přitahuje mou zvláštní mateřskou 
lásku. Žil jsi s nimi tak prostě.

Tuto dobu jsi strávil v modlitbě, ve vnitřní usebranosti a v žité jednotě se mnou.
Se mnou jsi také prožil tyto bolestné chvíle, které církev prožívá pro smrt svého 

nejvyššího pastýře Pavla VI., náměstka mého Syna Ježíše.
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Byl skutečně velkým darem, který Ježíšovo Srdce dalo církvi.
Jeho poslání je skončeno. Jako jste mu byli na této zemi velmi nablízku svou mod

litbou a láskou, tak nyní on bude při vás svou mocnou pomocí a přímluvou v nebi, aby 
vám pomáhal splnit vaše poslání.“

8. září 1978
 Narození Panny Marie

Vaše nové narození
„Přemilí synové, sdílejte radost celé církve, která dnes uctívá tajemství lásky v na

rození vaší nebeské Matky. Jí se začíná rýsovat plán vaší spásy.
Mně byl darován život, abych darovala život tomu, kdo je Život sám, Slovu Otce, 

které v mém panenském lůně bere na sebe lidskou přirozenost, aby se v čase ze mne 
narodilo.

Celé nebe jásá nad tím tajemstvím. Andělé a svatí se radují s vámi, dětmi putující
mi ještě po této zemi.

Hleďte na svou nebeskou Matku! Jsem při vás v každém okamžiku. Z mého Ne
poskvrněného Srdce vycházejí paprsky světla a milosti, které na vás padají ve všech 
částech světa.

Tak vás osvěcuji a rodím vás, živím a vychovávám vás, vedu vás a pomáhám vám. 
Také vy máte denně účast na tajemství lásky vašeho nového zrození, které vám da
la vaše Matka.

Přemilí synové, pojďte všichni ke mně, protože mě potřebujete.
Také církev prožívá nyní svou velikou zkoušku. A co ji čeká, je něco, co dosud ješ

tě nikdy nepoznala.
Já nad ní bdím a všechno zařizuji pro její dobro. Srdce mého Syna Ježíše jí nyní 

dalo nového nejvyššího pastýře v osobě papeže Jana Pavla I. Milujte ho, naslouchejte 
mu, braňte ho a následujte ho, protože bude muset trpět pro církev.

Dny její zkoušky jsou všechny spočítány a v mém Neposkvrněném Srdci se také 
pro ni připravuje chvíle jejího nového zrození v čase. Bude krásnější a jasnější, bude 
svatější a více božská po veliké zkoušce očisty.

Proto vás dnes všechny volám ke kolébce vaší Matky jako Dítěte.
Učte se ode mne růst v maličkosti a v důvěře, v pokoře a v bezmezné oddanosti 

Otcově lásce!“

 13. října 1978
 Výročí posledního zjevení ve Fatimě

Hodina apoštolů světla
„Moji přemilí synové, jsem vaše Neposkvrněná matka. Stojím u každého z vás!
Můj plán se už začíná plnit, neboť nyní nadešel triumf mého Neposkvrněného 

Srdce.
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Vy jste ode mne vychováni, abyste byli v této chvíli apoštoly. Proto jste apoštoly 
světla v hodině, kdy všechno přikrývá tma. Žijte ve světle!

Kráčejte ve světle! Šiřte světlo, které vychází z mého Neposkvrněného Srdce.
Už léta jsem vás v tichosti připravovala a vedla vás za ruku jako vaše nebeská Mat

ka.
Tak zatímco můj nepřítel zatemňoval církev a  uchvacoval tolik kořistí mezi sa

mými pastýři, já jsem připravovala ve skrytu svého Srdce novou církev plnou světla.
Je to tatáž církev, ale obnovená: v ní bude zářit sláva Nejsvětější Trojice a v ní se 

všichni budou klanět Ježíši, budou ho ctít, naslouchat mu a následovat jej. Proto cír
kev zazáří tak velkým světlem, jak to dosud nikdy nepoznala od chvíle večeřadla.

Dnes si připomínáte můj příchod na zemi v chudé dolině Iria a sluneční zázrak. 
Slunce jako by leželo u mých nohou a dalo vám důkaz, že toto je moje hodina, hodi
na vaší Matky, oděné sluncem.

Dnes vám oznamuji, že toto je také vaše hodina.
Hodina vašeho svědectví.
Hodina vašeho veřejného života.
Hodina apoštolů světla.
Šiřte všude usilovně a odvážně světlo pravdy, světlo milosti a světlo svatosti!
Je to světlo mého Syna Ježíše, který vám ukázal cestu, abyste se dostali k Otci v do

konalé poddajnosti vůči působení Ducha lásky.
V krátkém čase nezůstane nic z veliké temnoty, která zahalovala církev. Po jejím 

velikém utrpení bude konečně připravena pro své znovuzrození: nová církev Světla.“ 

17. října 1978
Nový papež – Jan Pavel II.

„Měj větší důvěru a jistotu vzhledem ke své nebeské Matce: modli se, žij s ní a ni
kdy se už neboj! Já tě vedu a chráním, jsem při tobě v každém okamžiku: od tebe žá
dám mlčení, modlitbu a důvěru! 

Žádám od tebe věci malé a skromné, protože musíš jít po cestě maličkosti a po
kořování.

Dnes ses modlil za nového papeže, kterého mé Neposkvrněné Srdce dosáhlo od Je
žíše pro dobro jeho církve. Je to syn, kterého zvláště miluji, protože se zasvětil mému 
Srdci hned na začátku svého kněžství.

Spoj se v lásce a v modlitbě se všemi kněžími mého Hnutí, které já sama vedu ke 
stále větší lásce k papeži a k církvi s ním spojené.

Musíte ho podporovat modlitbou, svou láskou a věrností. Musíte ho následovat 
tím, že budete dokonale plnit všechno, co on vám přikáže k dobru církve. V tom dá
vejte všichni dobrý příklad!

Musíte ho chránit ve chvílích, kdy se můj nepřítel bude na něho sápat tím, že bude 
klamat ony mé ubohé syny, kteří se mu budou stavět na odpor.
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Se Svatým otcem, kterého vám dnes dává Boží Prozřetelnost, vám žehnám, moji 
přemilí synové na celém světě, vám všem, které si vyvolilo mé Neposkvrněné Srdce 
pro chvíli svého velikého vítězství.“

2. listopadu 1978
 Památka všech zemřelých

Nesmíte se cítit osamocení
„Nesmíte se cítit osamocení! Bitvy, ke které vás volám, se účastní tolik kněží, va

šich bratří, které jsem už přivedla sem nahoru do nebe!
To je úděl, který čeká mé přemilé syny: mé Neposkvrněné Srdce, kolem něhož bu

dou tvořit po celou věčnost jeho nejkrásnější věnec slávy.
Nemějte pocit osamocenosti! K mému vojsku patří také svatí v nebi a vaši bratři, 

kteří se ještě očišťují v očistci a obětují mi modlitby a utrpení.
Všichni ti kněží, kteří za svého pozemského života odpověděli na mou výzvu, na

slouchali mému hlasu a zasvětili se mému Srdci, jsou nyní v nebi světly, která září ko
lem vaší Neposkvrněné Matky.

Oni jsou také blízcí vám: pomáhají vám plnit můj plán, podpírají vás svou nevidi
telnou přítomností, chrání vás před zlem a brání vás proti mnohým nebezpečím, me
zi nimiž žijete.

Nesmíte se cítit osamocenými! S těmito kněžími, vašimi bratry, jsou při vás také 
andělé světla vaší nebeské Matky. Připravují vás na vaši dokonalou oběť tak, jak při
pravovali mé Srdce, aby řeklo »ano« na vůli Páně.

Posilují vás ve chvílích vaší kněžské oběti.
Také pro vás, moji maličcí, přišla hodina. Proto se dnes spojuje nebe a země v tom

to mimořádném společenství lásky, modlitby a činnosti a jsou k službám vaší nebes
ké Vůdkyni.

Plán mého Neposkvrněného Srdce se začíná plnit, protože můj Syn Ježíš se chystá 
dobýt svého největšího vítězství s příchodem svého slavného království na tento svět.“

Fatima (Portugalsko), 25. listopadu 1978
 Vigilie svátku Krista Krále

Moje mateřská činnost
„Přemilí synové, nechte se mnou vést v každém okamžiku a stále plňte přání mé

ho Neposkvrněného Srdce!
Tiše a skrytě uskutečňuje teď vaše nebeská Matka svůj veliký plán lásky.
Toto je hodina mé bitvy. S vámi jsem nyní zahájila útok proti svému nepříteli prá

vě tam, kde se zdá, že momentálně dosáhl vítězství.
Kde satan bořil, já stavím.
Kde satan zranil, já uzdravuji.
Kde satan dosáhl vítězství, dobývám teď největšího triumfu.
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V tom všem se ukazuje viditelně moje mateřská činnost.
Jsem Matka a moje činnost vychází z hloubi mého Neposkvrněného Srdce, abych 

pomáhala dětem, které jsou nyní ve velikých nesnázích.
Moje láska se chce ukázat mimořádným způsobem především vůči těm, kteří za

bloudili a jsou v nebezpečí věčné záhuby.
A právě v této mé mateřské činnosti září všechna láska Boha, který chce vylít na 

svět proudy své milosrdné lásky.
Nadešly chvíle, kdy poušť světa bude obnovena milosrdnou láskou Otce, který 

v Duchu Svatém chce všechny přitáhnout k Božskému Srdci Syna, aby konečně moh
lo ve světě zazářit jeho království pravdy a milosti, spravedlnosti a pokoje.

Církev a svět budou tak moci dosáhnout takového lesku, jaký dosud nepoznaly.
Aby jeho milosrdenství mohlo více zazářit, svěřil Bůh přípravu této obnovy mé 

mateřské činnosti.
Chci, aby se tato doba zkrátila, protože mnohé duše každého dne navěky hynou.
Tolik duší přichází do pekla…, protože lidé se už nemodlí, protože hřích se šíří 

a není už odčiňován, protože lidé jdou lehkomyslně za bludem.
Mohu ukrátit dobu veliké očisty – vaším prostřednictvím, apoštolové světla mého 

Neposkvrněného Srdce. 
Mám naspěch, abych vás shromáždila ze všech světových stran, dokud se nenapl

ní počet stanovený Otcem. Proto jsem v každém z vás vyvíjela své mateřské úsilí. To 
bude stále intenzívnější a zřejmější, dokud všichni nebudete připraveni na úkol, kte
rý vás čeká. 

Z této země, kde jsem se zjevila jako žena oděná sluncem, vám žehnám, nejmi
lejší synové, rozptýlení po celém světě, abyste stále mohli zářit jasem své Neposkvr
něné Matky.“

 8. prosince 1978
 Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Matka církve
„Já jsem Neposkvrněné Početí!
Moji přemilí synové, jsem vaše Matka, celá krásná. Tohoto dne Nejsvětější Trojice 

ve mně zrcadlí své nejčistší světlo, aby mým prostřednictvím mohlo celé nebe se sbo
rem andělů a svatých zpívat Bohu největší slávu!

Také celá církev hledí na svou Neposkvrněnou Matku s nesmírnou nadějí.
Jsem Matkou církve.
Dnes vycházejí z mého Neposkvrněného Srdce jasné paprsky lásky a milosti, kte

ré sesílám na své děti: na papeže, biskupy, kněze, řeholní osoby a na všechny věřící.
Mějte velikou důvěru ve zvláštní péči vaší Neposkvrněné Matky! Dívám se na vás 

s onou něžností, s jakou se dívá matka na své nemocné děti, které ji proto více potře
bují.
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Vaším skutečným zlem je hřích! Ten denně způsobuje věčnou smrt tolika mým 
ubohým dětem.

Je to hřích, který zatemňuje tvář mé nejmilejší dcery, církve.
Já ji chci mít zářící, bez vrásky a celou krásnou podle vzoru její Matky. Hřích se 

dnes rozšířil jako temné zlo. Svou nakažlivostí přivedl tolik mých dětí k pádu do nej
temnější, nejhlubší temnoty.

Toto je pro církev doba utrpení, protože se šíří nevěrnost a kompromisu s duchem 
světa se podařilo svést i některé, kteří mají velkou odpovědnost.

Já jsem Neposkvrněná Matka církve.
Já sama jsem zahájila dílo své mateřské pomoci prostřednictvím těch, kdo odpo

vídají na mou naléhavou výzvu bojovat proti hříchu, modlit se, trpět, milovat a usmi
řovat.

S jejich pomocí mohu uzdravit tolik svých nemocných dětí a přivést je zpět k pra
vé lásce k Ježíši, který se ze mne zrodil pro spásu všech.

Jak mnoho je těch, kteří mi každého dne odpovídají »ano«, zvláště mezi mými pře
milými kněžími!

Já jsem vítězná Matka církve.
Šikem svých kněží jsem už začala svou vítěznou akci, jíž zazáří na celém světě mé 

Neposkvrněné Srdce.
Bude to triumf milosrdenství a odpuštění.
Shromažďuji své dobré a poddajné děti, aby spolu se mnou znovu budovaly to, co 

zlý duch a jeho stoupenci rozboří.
A tak už začala obnova církve a světa. Děje se v tichosti, protože hluk se nehodí 

k působení vaší nebeské Matky. Děje se ve skrytu a v pokoře.
Avšak každým dnem bude tato obnova zřejmější a dokonalejší. Čím více budou 

moji synové odpovídat na láskyplnou výzvu své Neposkvrněné Matky, tím více bude 
ukrácena doba boje a tím více bude uspíšena hodina velikého vítězství.

Proto dnes žehnám všem kněžím roztroušeným ve všech částech světa, kteří klad
ně odpověděli na mou výzvu, a tak se stali účastnými mého plánu lásky.“

24. prosince 1978
Svatá noc

Jeho druhý příchod
„Moji přemilí synové, shromažďuji vás u sebe vedle chudých jeslí a čekám, abych 

položila do nich své právě narozené Dítě.
Je Svatá noc. Prožijte ji v modlitbě a soustředění. Prožijte ji se mnou!
V této noci zahaluje všechno temnota a ticho udusilo každý hlas. Tu neočekávaně 

přichází z nebe nové světlo a slavnostní hlasy andělů hlaholí po pustých cestách světa.
Pustina světa se otevírá, aby přijala svého Boha, který se rodí ze mne ve své lid

ské bytosti.
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Jeho druhý příchod bude podobný prvnímu, přemilí synové. Jako jeho zrození této 
noci, tak bude Ježíšův návrat ve slávě před jeho posledním příchodem k poslednímu 
soudu, jehož hodina je zatím skryta ještě v tajemných úradcích Otce.

Svět bude úplně zahalen temnotou popírání Boha, tvrdošíjného odmítání Boha 
a vzpoury proti jeho zákonu lásky. Led nenávisti učiní také pustými cesty světa. Té
měř nikdo nebude ochoten ho přijmout.

Velcí si na něho ani nevzpomenou, bohatí před ním zavřou dveře, zatímco lidé bu
dou velmi zaujati hledáním a prosazováním sebe samých…

»Až přijde Syn člověka, nalezne ještě víru na zemi?« Přijde znenadání a svět ne
bude na jeho příchod připraven. Přijde soudit a lidé nebudou na ten soud připraveni. 
Přijde obnovit ve světě své království po porážce a zničení svých nepřátel.

Také při tomto druhém příchodu přijde Syn k vám prostřednictvím své Matky. Ja
ko Slovo Otce použilo mého panenského lůna, aby přišlo k vám, tak použije Ježíš mé
ho Neposkvrněného Srdce, aby přišel k vám kralovat mezi vámi.

Toto je hodina mého Neposkvrněného Srdce, protože se právě připravuje příchod 
slavného království Ježíšovy lásky.

Připravte se, přemilí synové – tak jako já – přijmout Ho!
Tato Svatá noc je pro vás znamení a milost. Shromažďuji vás u jeho chudých jeslí, 

abych vyplnila tu velkou prázdnotu, kterou mi připravilo lidstvo.
Ukrývám vás do svého Neposkvrněného Srdce, abych vás připravila přijmout Ježí

še, který se k vám chystá přijít v lesku svého slavného království.“


