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1. ledna 1979
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Plán milosrdné lásky
„Přemilí synové, jsem při vás na začátku tohoto nového roku. Mějte důvěru v mé 

Neposkvrněné Srdce!
V mém Srdci je ukryt plán milosrdné lásky mého Syna Ježíše, který chce přivést 

svět nazpět k Otci, aby Bůh byl dokonale oslaven.
Svět není ztracen, i  když jde nyní po cestách záhuby a  vlastního sebezničení. 

Zkouškou, kterou jsem vám vícekrát předpověděla, bude nakonec zachráněn činem 
milosrdné lásky Ježíše, který vás svěřil působení vaší nebeské Matky.

Hříchy ještě pokrývají zemi. Na všech stranách dochází k  výbuchům nenávisti 
a násilí. Největší zločiny volají každý den před Boží tváří o pomstu.

Začínáte rok, v němž budou všichni zvláštním způsobem pozorovat mocnou ru-
ku Boha, který se skloní nad světem, aby mu pomohl neodolatelnou silou své milo-
srdné lásky.

Proto vás, moji synové, čekají události, jaké si nedovedete představit. Ale jsou zde 
také modlitby dobrých, bolesti nevinných, skrytá utrpení mnohých, slzy a  úpěnli-
vé prosby četných obětí, roztroušených ve všech částech světa. S jejich pomocí jsem 
uspíšila dobu svého mimořádného zásahu.

Církev, moje přemilá dcera, vychází nyní z  veliké zkoušky, protože bitva mezi 
mnou a mým nepřítelem se odehrála také na jejím vrcholu. Satan se pokusil dostat 
se dovnitř a ohrozit skálu, na níž je církev založena. Ale já jsem mu v tom zabránila.

Právě když se satan mylně domníval, že zvítězil, když totiž Bůh přijal oběť pape-
že Pavla VI. a Jana Pavla I., dostala jsem pro církev papeže, kterého jsem připravila 
a vychovala.

Zasvětil se mému Neposkvrněnému Srdci a slavnostně mi svěřil církev, jejíž jsem 
Matkou a Královnou.

V osobě a díle Svatého otce Jana Pavla II. nechávám zazářit své veliké světlo, které 
bude tím silnější, čím více bude všechno zahalovat temnota.

Kněží a věřící, zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, synové, které jsem shro-
máždila ze všech částí světa ve svůj šik k veliké bitvě, která je očekávána: všichni se 
spojte okolo papeže a budete oděni mou vlastní silou a mým podivuhodným svět-
lem.

Milujte ho, modlete se za něho a naslouchejte mu. Poslouchejte ho ve všem, i v no-
šení církevního oděvu podle přání mého Srdce a podle jeho vůle, kterou vám už pro-
jevil. Obětujte mi bolest, kterou zakoušíte, jestliže se vám budou proto posmívat ně-
kdy i sami vaši spolubratři.

Také pro církev, která má v papeži svého bezpečného vůdce, bude ukrácena doba 
očisty podle mého plánu lásky.

Toto je proto vaše hodina, hodina apoštolů mého Neposkvrněného Srdce.
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Hlásejte odvážně Ježíšovo evangelium, obhajujte pravdu a milujte církev! Pomá-
hejte všem utíkat před hříchem a žít v milosti a Boží lásce!

Modlete se, trpte a usmiřujte!
Vstupujete do závěrečného období očisty a vy čas nepočítejte, protože je nyní sta-

noven podle plánu lásky, který jste pozváni brzy uvidět v celém jeho lesku.“

 28. ledna 1979
První znamení: zmatek

„Přemilí synové, uchylte se do mého Neposkvrněného Srdce!
Kristovu slavnému království bude předcházet veliké utrpení, které bude sloužit 

k očistě církve a světa a k jejich úplné obnově.
Ježíš už začal své milosrdné dílo obnovy s církví, svou snoubenkou.
Různá znamení vám ukazují, že pro církev přišel čas očisty: první z nich je zmatek, 

který v ní vládne. Toto je skutečně doba největšího zmatku.
Zmatek se rozšířil uvnitř církve, kde se převrací všechno v oboru dogmatiky, li-

turgie a kázně.
Jsou tu pravdy zjevené mým Synem, které církev jednou provždy definovala svou 

božskou a neomylnou autoritou.
Tyto pravdy jsou nezměnitelné, jako je nezměnitelná Boží pravda sama. Mnohé 

z nich tvoří část skutečných a vlastních tajemství, protože je lidský rozum nechápe 
a nikdy pochopit ani nemůže.

Člověk je musí přijmout s pokorou, úkonem pouhé víry a pevné důvěry v Bo-
ha, který je zjevil a předkládá je lidem všech dob prostřednictvím učitelského úřa-
du církve.

Nyní se však rozšířila tak nebezpečná tendence chtít proniknout a pochopit všech-
no – i tajemství – a jde to tak daleko, že se přijímá pouze ta část pravdy, kterou lze lid-
ským rozumem pochopit. Je tu snaha odhalit i tajemství samého Boha.

Odmítá se pravda, kterou rozum nechápe.
Je snaha předkládat celou zjevenou pravdu racionalisticky, v klamné naději učinit 

ji všem přístupnou.
Tak se kazí pravda bludem. Blud se šíří nejnebezpečnějším způsobem, totiž jako 

nová a přizpůsobená metoda, jak pravdu pochopit. A končí to podvracením samot-
ných pravd, které jsou základem katolické víry.

Tak se kazí pravda bludem. Blud se šíří.
Pravdy se nepopírají otevřeně, ale přijímají se dvojsmyslným způsobem, a tak se 

dochází v nauce k nejvážnějšímu kompromisu s bludem, k jakému kdy došlo.
Nakonec se ještě mluví a diskutuje, ale už se nevěří a tma bludu se šíří.
Zmatek, který se pokouší zmocnit vlády uvnitř církve a podkopat její pravdy, je 

prvním znamením, které vám s jistotou ukazuje, že pro ni nastala doba očisty.
Církev je skutečně Kristus, který žije mysticky mezi vámi.
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Kristus je pravda. Církev musí proto stále zářit světlem Krista, který je Pravda.
Nyní se však jejímu nepříteli podvodným a lstivým úsilím podařilo, že do jejího 

nitra proniklo tolik tmy.
Dnes je církev zatemněna satanovým dýmem.
Satan především zatemnil rozum a myšlení tolika mých synů tím, že je svedl pý-

chou a domýšlivostí, a jejich prostřednictvím zatemnil církev.
Vy, přemilí synové nebeské Matky, vy, apoštolové mého Neposkvrněného Srdce, 

jste dnes voláni: bojovat slovem a příkladem, aby všichni stále více přijímali pravdu. 
Tak bude tato temnota zmatku přemožena světlem.

Proto musíte do písmene žít evangelium mého Syna Ježíše!
Musíte být jedině žitým evangeliem! Pak musíte všem důrazně a statečně hlásat 

evangelium, které žijete. Vaše slovo bude mít sílu Ducha Svatého, který vás naplní, 
a světlo moudrosti, které vám dává nebeská Matka.

Proto čím víc zmatku, který se dostal do nitra církve, zvětší velké utrpení její očis-
ty, tím víc zakusí vaším prostřednictvím útěchu a pomoc mého mateřského úsilí. Vy 
pomůžete církvi dostat se z temnoty, aby se znovu zrodila v Božském jasu své nezmě-
nitelné pravdy.“

2. února 1979
 Obětování Ježíška v chrámě

Druhé znamení: nekázeň
„Pozorujte svou nebeskou Matku, jak je v chrámě, aby obětovala své malé Dítě.
Je to Slovo Otce, které se stalo člověkem. Je to Boží Syn, pro nějž bylo všechno stvo-

řeno. Je to očekávaný Mesiáš, na nějž se vztahovala proroctví a Zákon.
A přece on už od chvíle svého lidského početí ve všem poslouchá vůli Otce: »Hle, 

přicházím, abych plnil tvou vůli.« A už od narození se podrobuje všem předpisům 
Zákona: po osmi dnech obřízka a dnes, po 40 dnech, obětování v chrámě.

Jako každý jiný prvorozený, tak i můj náleží Bohu a je vykoupen předepsanou obě-
tí. Kněz mi ho vrací do náručí, aby mohl být znovu obětován prostřednictvím rány 
mého Neposkvrněného Srdce, které je už nyní probodeno mečem. A tak říkáme spo-
lečně své »ano« vůli Otce.

Přemilí synové, když vás volám, abyste se stali nejmenšími v mém náručí, to pro-
to, abych vás učinila podobnými Ježíšovi, svému Dítěti, v ochotné a dokonalé posluš-
nosti Boží vůle.

Dnes je mé Srdce znovu zraněno, když vidím, jak mnoho mezi přemilými syny 
je těch, kteří nemají ochotu plnit Boží vůli, protože nezachovávají samotné zákony 
kněžského stavu a někdy jimi otevřeně pohrdají.

Tak se šíří nekázeň v církvi a uchvacuje oběti i mezi samotnými jejími pastýři.
Toto je druhé znamení, které ukazuje, jak pro církev nastala závěrečná fáze očisty: 

nekázeň rozšířená ve všech vrstvách, zvláště mezi duchovenstvem.
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Nekázeň je nedostatek vnitřní poddajnosti vůli Boží: projevuje se přestupováním 
povinností vašeho stavu: povinnosti modlitby, dobrého příkladu, svatého a apoštol-
ského života. Jak mnoho je mezi kněžími takových, kteří se nechávají pohltit nezří-
zenou činností a už se nemodlí! Navykle zanedbávají bohoslužbu hodin, medita-
ci, modlitbu posvátného růžence! Modlitbu omezují na uspěchanou celebraci mše 
svaté.

Tak tito moji ubozí synové se stávají vnitřně prázdnými a nemají už světlo a sílu, 
aby odolávali mnohým nástrahám, uprostřed nichž žijí. Proto se poskvrňují duchem 
světa a osvojují si jeho způsob života, podílejí se na jeho hodnotách, účastní se jeho 
profánních projevů, nechávají se ovlivňovat jeho propagačními prostředky, a nakonec 
si osvojují jeho vlastní mentalitu. Skončí to tím, že žijí jako služebníci světa podle je-
ho ducha, kterého ospravedlňují a šíří, a tím dávají pohoršení tak mnohým věřícím!

V tom má svůj původ rozšířený odboj proti kánonickým předpisům, které řídí ži-
vot kněží, a opakující se odpor proti závazku posvátného celibátu, který žádá Ježíš 
prostřednictvím své církve a který byl v těchto dnech papežem znovu důrazně po-
tvrzen.

Nekázeň je lehkomyslnost, s níž se přestupují předpisy, které stanovila církev pro 
řízení liturgického a církevního života.

Dnes se chce každý řídit podle vlastního gusta nebo úsudku. A s jakou pohoršli-
vou lehkomyslností se přestupují předpisy církve už vícekrát znovu zdůrazněné Sva-
tým otcem, jako povinnost kněze nosit církevní oděv!

Bohužel někdy první, kteří pokračují v neposlušnosti tohoto předpisu, jsou prá-
vě pastýři a jejich špatným příkladem se pak nekázeň šíří ve všech vrstvách církve.

Tento nepořádek, který se v církvi šíří, vám jasně ukazuje, že pro ni nadešla závě-
rečná doba její očisty.

Co musíte dělat vy, přemilí synové nebeské Matky, apoštolové světla mého Nepo-
skvrněného Srdce?

Nechte se nést v mém náručí jako mé nejmenší děti a já vás učiním dokonale po-
slušnými Otcovy vůle.

Tak budete všem dávat dobrý příklad dokonalé poslušnosti církevních zákonů 
a nebeská Matka vás bude moci použít, aby opět zavedla pořádek ve svém domě, aby 
po utrpení zazářilo v církvi vítězství jejího Neposkvrněného Srdce.“

11. února 1979
Výročí zjevení v Lurdech

Třetí znamení: rozdělení
„Já jsem vaše Neposkvrněná Matka.
Ukázala jsem se na zemi v této chudé jeskyni Massabielské, abych vám naznačila 

cestu, po níž musíte jít v těchto těžkých chvílích.
Je to moje vlastní cesta: cesta čistoty, milosti, modlitby a pokání.
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Je to cesta, kterou vám ukázal už můj Syn Ježíš, aby vás všechny přivedl k Otci ve 
svém Duchu lásky. Máte v sobě jeho Ducha, který vás učí nazývat Boha Otcem, pro-
tože vám byla dána účast na jeho božské přirozenosti.

Jděte po cestě lásky. Udělejte v sobě místo Duchu lásky, který vás vede v životě, 
abyste byli stále více spojeni.

Milujte se navzájem, jako vás miloval Ježíš, a budete opravdu jedno. Jednota je do-
konalá láska.

Proto chtěl Ježíš, aby jeho církev byla jedna, aby z ní učinil svátost lásky Boha k li-
dem.

Dnes se mé Neposkvrněné Srdce chvěje úzkostí při pohledu na církev, která je 
vnitřně rozdělena.

Toto rozdělení uvnitř církve je třetí znamení, které vám s jistotou ukazuje, že pro 
ni nastala závěrečná fáze bolestné očisty.

Když během staletí byla církev vícekrát rozdělena a roztrhána, což způsobilo od-
loučení tolika mých dětí od ní, přece jsem jí ale vyprosila od Ježíše zvláštní milost je-
jí vnitřní jednoty.

V této době se však podařilo mému nepříteli zatemnit svým dýmem i světlo této 
její božské výsady.

Vnitřní rozdělení se jeví i mezi věřícími, kteří se staví často jedni proti druhým ve 
snaze lépe hájit a hlásat pravdu. Tak sami zrazují pravdu, protože evangelium mého 
Syna nemůže být rozděleno.

Toto vnitřní rozdělení vede někdy také kněze, aby se postavili proti kněžím, bis-
kupy proti biskupům, kardinály proti kardinálům, protože se v této době podařilo sa-
tanovi více než jindy dostat se mezi ně tím, že roztrhal vzácné pouto jejich vzájemné 
a vespolné lásky.

Vnitřní rozdělení se projevuje i takovým způsobem, že se někteří snaží ponechat 
samotného, jakoby opuštěného i  papeže, Ježíšova Náměstka, který je synem, jehož 
zvlášť miluji a osvěcuji.

Mé mateřské Srdce je raněné, když vidím, jak často mé děti opomíjejí mlčením 
a nezájmem slovo a dílo Sv. otce, zatímco ho nepřátelé stále více bijí a staví mu do ces-
ty překážky.

Následkem tohoto vnitřního rozdělení se nedostává jeho službě dostatečné pod-
pory a propagace ze strany celé církve, kterou Ježíš chtěl mít sjednocenu kolem Pet-
rova nástupce.

Mé mateřské Srdce trpí, když vidím, že dokonce někteří pastýři se nechtějí nechat 
vést jeho podnětným a bezpečným slovem.

První způsob, jak se od papeže oddělují, je zjevný odboj. Je však ještě jiný způsob, 
záludnější a nebezpečnější, totiž navenek se k němu hlásit, ale vnitřně s ním nesou-
hlasit, ponechávat bez povšimnutí jeho učitelský úřad a v praxi dělat opak toho, co 
on nařizuje.
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Ach církvi, mystické tělo mého Ježíše, na své bolestné cestě na Kalvárii jsi dospěla 
k jedenáctému zastavení. A vidím tě, jak jsi roztrhána a rozsápána ve svých stále kři-
žovaných údech!

Co máte dělat vy, moji synové, apoštolové mého Neposkvrněného Srdce, mého 
Bolestného Srdce? Musíte se stát skrytým semenem, ochotným i umřít za vnitřní jed-
notu církve!

Proto vás denně vedu k největší lásce a věrnosti k papeži a církvi s ním spojené. 
Proto vám dnes dávám účast na úzkostech svého mateřského Srdce! Proto vás vycho-
vávám k hrdinství svatosti a vedu vás s sebou na Kalvárii. Také s vaší pomocí budu tak 
moci vyvést církev z její bolestné očisty, aby se v ní mohl ukázat před světem všechen 
jas její obnovené jednoty.“

3. března 1979
První sobota v měsíci

Čtvrté znamení: pronásledování
„Zůstaňte všichni v útočišti mého Neposkvrněného Srdce a naleznete svůj pokoj 

a vnitřní radost!
Moji přemilí synové, nyní se rozpoutala bouře, kterou jsem předpověděla ve Fa-

timě pro očistu církve a celého světa. Toto je hodina Otcova milosrdenství, které se 
ukazuje prostřednictvím lásky Božského Srdce Syna ve chvíli, kdy se utrpení stává pro 
všechny větším.

Čtvrtým znamením, které vám ukazuje, že pro církev nastala vrcholná fáze je-
jí bolestné očisty, je pronásledování. Církev je skutečně pronásledována různými 
způsoby.

Je pronásledována světem, v němž žije a putuje a ukazuje všem cestu spásy. Skuteč-
ní nepřátelé Boha jsou ti, kteří se vědomě postavili proti Bohu, aby celé lidstvo přimě-
li žít bez Boha, a kteří církev stále více pronásledují.

Někdy je pronásledována způsobem zjevným a násilným. O všechno je olupována 
a zabraňuje se jí hlásat Ježíšovo evangelium.

V této době je však často podrobována těžší zkoušce. Je pronásledována záludným 
a nekrvavým způsobem tím, že ji pomalu připravují o kyslík, který potřebuje k životu. 
Pak se ji snaží přimět ke kompromisu s duchem světa, který tak vniká do jejího nitra, 
ovlivňuje ji a ochromuje její životnost.

Spolupráce se často změní v  nejzáludnější způsob pronásledování. Ostentativní 
prokazování úcty církvi se stává nejjistějším způsobem, jak ji udeřit.

Byla objevena nová technika, jak ji usmrtit bez hluku a krveprolití.
Církev je pronásledována také ve svém nitru, zvláště ze strany těch svých dětí, které 

dospěly ke kompromisu s jejím nepřítelem. Jemu se podařilo svést dokonce některé 
její pastýře. Také jsou mezi nimi takoví, kteří vědomě spolupracují s tímto záměrem 
vnitřního a skrytého pronásledování církve.
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Moji přemilí synové jsou podrobováni zkoušce, když vidí, že někteří jejich spo-
lubratři jim kladou překážky, vytlačují je a pronásledují, zatímco ti, kteří jsou nevěrní, 
mají široké a volné pole pro své působení.

Také pro vás, přemilí synové, se chystají stejné hodiny utrpení, jaké prožil můj Syn 
Ježíš: hodiny Getseman, kde prožíval vnitřní smrtelnou úzkost – byl opuštěn, zrazen 
a zapřen od svých.

Jestliže toto je cesta, po níž šel Mistr, je to také cesta, po které musíte jít nyní vy, je-
ho věrní učedníci. A přitom se očista stane bolestnější pro celou církev.

Mějte důvěru, přemilí synové, apoštolové mého Neposkvrněného Srdce!
Žádná zkouška neprospěje úplné obnově církve tak, jako toto její vnitřní pronásle-

dování. Z tohoto utrpení vyjde opravdu čistší, pokornější, jasnější a silnější.
Vy se musíte připravit na stále větší utrpení, čím více se bude blížit závěrečná chví-

le očisty. Proto jsem vám chtěla připravit bezpečné útočiště.
V  mém Neposkvrněném Srdci se vám dostane útěchy a  budete vychováváni ke 

ctnosti statečnosti, zatímco budete stále více pociťovat u  sebe přítomnost nebeské 
Matky. Ona přijme každou vaši bolest, jako přijala pod křížem Ježíšovy bolesti, pro-
tože musí také nyní pro církev plnit svou mateřskou úlohu Spoluvykupitelky a přivést 
zpět k Otci všechny zbloudilé děti.“

9. března 1979
 Pátek v postě

Vaše osvobození se blíží
„Přemilí synové, hleďte se mnou na znamení doby, kterou prožíváte. Srdce lidí 

ochladla a svět se stal pouští.
Musíte však mít ještě větší důvěru ve svou nebeskou Matku. Pozorujte se mnou do-

bu, kterou prožíváte, a budete vidět znamení mého mimořádného zásahu.
Když vyrážejí na stromech první pupence, soudíte, že už končí zima a že je blíz-

ko nové jaro.
Ukázala jsem vám znamení kruté zimy, kterou teď prožívá církev ve své očistě, jež 

dostoupila svého nejbolestivějšího vrcholu. Nevěsta mého Syna vypadá ještě jako zra-
něná a zatemněná od svého nepřítele. Zdá se, že její nepřítel opěvuje své plné vítězství.

Je si jist, že zvítězil v církvi zmatkem, který podvrátil všechny její pravdy; nekázní, 
která rozšířila nepořádek; rozdělením, které zaútočilo na její vnitřní jednotu; a proná-
sledováním, které se dělo zákeřně a skrytě a které ji znovu ukřižovalo.

Avšak hle, v její nejkrutější zimě už vyrážejí pupeny obnoveného života. Ty vám ří-
kají, že hodina vašeho vysvobození je blízká.

Pro církev již nastává nové jaro triumfu mého Neposkvrněného Srdce. Bude to 
stále táž církev, ale obnovená a plná světla, která se očistou stane pokornější a silněj-
ší, chudší a shodnější s evangeliem, aby v ní mohlo všem zářit slavné království mé-
ho Syna Ježíše.
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Bude to nová církev světla a už nyní je vidět, jak na jejích větvích vyráží mnoho 
nových pupenů. To jsou všichni ti, kteří se svěřili své nebeské Matce. Také jste to vy, 
apoštolové mého Neposkvrněného Srdce.

Jste to vy všichni, mé nejmenší děti, kteří jste se mi zasvětili, kteří žijete mým du-
chem.

Jste to vy, věrní Ježíšovi učedníci, kteří chcete žít v pohrdání světem a v zapření se-
be samých – v chudobě, v pokoře, v mlčení, v modlitbě a umrtvování, v lásce a spoje-
ní s Bohem, zatímco svět vás nezná a vámi pohrdá.

Přišla chvíle, abyste vyšli ze svého úkrytu a šli šířit na zemi světlo. Ukažte se všem 
jako moji synové, protože já jsem stále s vámi. Víra ať je světlem, které vás osvěcuje 
v těchto dnech temnoty, a ať vás stravuje jedině horlivost pro čest a slávu mého Sy-
na Ježíše!

Bojujte, synové světla, kteří tvoříte teprve malý počet: mnozí půjdou ve vašich sto-
pách a vstoupí do mého vojska, protože už teď nadešla hodina mé bitvy.

V nejkrutější zimě jste vy pupeny, které vyrážejí z mého Neposkvrněného Srdce a které 
já zasazuji na větve církve, abych vám tím řekla, že už nastává její nejkrásnější jaro.

Budou to pro ni jakoby nové Letnice.
Přemilí synové, pozorujte mýma očima dobu, kterou prožíváte.
Vytrvejte v modlitbě, v utrpení a v naději, protože hodina vašeho vysvobození je 

blízko.“

25. března 1979
Zvěstování Páně

Vaše vnitřní rovnováha
„Já jsem Matka Vtěleného Slova.
Svým »ano« jsem nabídla Otci svou osobní spolupráci na jeho plánu spásy.
Z Otcova lůna se vložilo Slovo do mého mateřského klína, aby ode mne přijalo 

svou lidskou přirozenost. Stala jsem se opravdu Ježíšovou Matkou.
Mé »ano« Otcově vůli vykvetlo v mé duši jako plod dlouhé a tiché přípravy.
Hle, cesta, kterou vykonala vaše Matka, aby dospěla k tomuto nevýslovnému oka-

mžiku: k okamžiku pokory, důvěry, dětinné oddanosti, mlčení, důvěrného a hlubo-
kého spojení s Bohem.

Už od dětství jsem se zcela obětovala Pánu a dala jsem se mu do jeho služby jako 
otrokyně v dokonalém panenství, ve skrytosti a v modlitbě.

Má duše se otvírala stále většímu světlu a můj život se utvářel v odloučenosti od 
všech tvorů, abych dokonale milovala Pána plněním jeho vůle a nasloucháním jeho 
slovu. Učila jsem se radostně hledat, přijímat a uchovávat jedině Boží slovo.

Když Otec rozhodl vložit své Slovo do mého panenského lůna, nalezl vaši Matku 
ochotnou přijmout ho s  láskou a radostí s  jediným úmyslem: dokonale vyplnit vů-
li Boží.
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Moji přemilí synové, hleďte na svou Matku ve chvíli jejího zvěstování, kdy srdcem 
i ústy opakuje své »ano« vůli Páně!

Učte se také vy stále říkat »ano« na to, co dnes Pán žádá hlasem, který k vám při-
chází z Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky! Nikdy už nepochybujte! Nepát-
rejte jinde! Nežebrejte o povzbuzení nebo potvrzení!

Zařídila jsem, aby vaše opora pro toto moje dílo byla jedině v mém Neposkvrně-
ném Srdci. Bořím kolem vás každou oporu a nechci, abyste spoléhali na povzbuzení 
nebo schválení pouze lidská.

Moji synáčkové, chci také od vás, abyste byli maličcí, pokorní, skrytí, tiší a plní dů-
věry.

Musíte jít toutéž cestou, kterou šla vaše nebeská Matka: cestou důvěrného spoje-
ní s Bohem, odloučení od všech tvorů a dokonalé služby Pánu. Učím vás stále říkat 
»ano« na to, co od vás žádá Ježíš. Je málo těch, kteří dovedou Ježíšovi říkat »ano«, a to 
i mezi mými přemilými!

Jděte se mnou po cestě, kterou vám ukazuji a po které vás vedu, a nechte se vést 
s povolností a  s dětinnou oddaností. Učím vás naslouchat Božímu slovu, abyste je 
mohli přijímat a chápat, milovat, uchovávat a uvádět v život.

V této době očisty jiná slova přivádějí mnohé na scestí. Mému nepříteli se skuteč-
ně daří svádět i dobré falešnými nadpřirozenými jevy, aby všude vnášel klam a zma-
tek. Podaří se mu dělat mnohé divy, které oklamou i duše dobrých.

Vy zůstávejte v útočišti mého Neposkvrněného Srdce a tam naslouchejte Božímu 
slovu, které církev uchovává, vykládá a hlásá. Dnes má papež více než jindy světlo, aby 
vás vedl po cestě světla a pravdy.

Ve svém Neposkvrněném Srdci, moji přemilí synové, vytvořím vaši vnitřní rovno-
váhu, protože je dnes třeba, abyste byli stále opatrnější a vyrovnanější.

Tato vyrovnanost bude pro všechny znamením, že ve vás působí vaše nebeská 
Matka, a církvi dá jistotu, že má ve vás věrné a moudré syny.“

13. dubna 1979
Velký pátek

U Syna a u dětí
„Dnes je mé místo zde: u mého Syna, který trpí.
Otcova vůle rozhodla, abych nebyla u Ježíše během jeho vnitřní agonie v Getsema-

nech, aby jeho opuštěnost zvětšila i nepřítomnost Matky.
Je-li možné, ať odejme ode mne tento kalich. Avšak v duši jsem zůstala celou noc 

stále u svého Syna.
Modlitbou a utrpením jsem měla skutečně účast na celé jeho agonii, abych ho tě-

šila a pomáhala mu tím, že jsem spojila své »ano« s jeho slovy: »Otče, ne má, ale tvá 
vůle se staň!« A když byl z nebe poslán anděl, aby ho posiloval, přišel také ke mně, aby 
vložil do svého kalicha všechnu lásku mého mateřského Srdce.
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Dnes je mé místo zde: u mého Syna, který umírá.
Potkala jsem Ježíše cestou na Kalvárii, po tom, co byl zrazen, zapřen a opuštěn od 

svých. Ze dvanácti zůstal jediný, kterého držím za ruku, abych mu dodala odvahy, 
abych mu dodala síly zůstat s námi. Odsouzení se projevuje na Ježíšově zbičovaném 
těle a trny zalévají krví jeho oči.

A tak se setkávám se svým Synem: jsem u něho, abych mu pomáhala při umírání. 
Cítím hřeby, jak prorážejí jeho údy, cítím muka těla zavěšeného na mučidle, jeho du-
sivý dech, slyším jeho hlas, který zaniká ve slovech modlitby a odpuštění. Zdá se mi, 
že sama umírám.

Jsem však živá – pod křížem, s probodeným Srdcem a zraněnou duší, zázračně ješ-
tě živá, protože Matka musí pomáhat svému Synu, když umírá. Nikdo nikdy nepo-
chopí skrytá tajemství těchto chvil.

Dnes je mé místo zde: u mého pohřbeného Syna.
Nyní propuká bolest jako rozvodněná řeka, která protrhla všechny hráze. Mé slzy 

skrápějí jeho obličej, mé nářky kolébají jeho tělo, rukama zavírám jeho hluboké rány. 
A mé Neposkvrněné Srdce se stává jeho prvním hrobem.

Když potom noc na všechno klade svůj závoj, pro Matku začíná noční bdění. Jsem 
zde usebraná ve víře, která mě nikdy neopustila, v  naději, která mě celou ozařuje, 
v modlitbě, která se stává nepřetržitou a ustavičnou, jako by označovala plynutí času, 
který pro mě už nemá ani noc, ani den.

Velká modlitba Matky proniká nebe a  je přijata Otcem, který uspíšil okamžik 
zmrtvýchvstání Syna, aby zkrátil mé bolestné čekání.

Zde je mé místo: u mého vzkříšeného Syna.
Když Ježíš přichází ve světle svého oslaveného těla a bere mě do svého božského 

náručí a sklání se, aby políbil rány mé veliké bolesti, chápu, že mé poslání vůči němu 
je skončeno. Začíná mé mateřské poslání vůči vám, vůči církvi, která se zrodila z je-
ho a mé veliké bolesti.

Dnes je mé místo stále zde: u všech mých dětí.
Až do konce světa jsem vám stále nablízku, děti zrozené ze smrti mého jediného 

Syna.
Zvláště jsem s vámi v těchto chvílích temnoty a utrpení, ve kterých jste povoláni 

prožít, co zakusil Ježíš během svého vykupitelského utrpení.
Jsem stále u vás, abych vám pomáhala trpět, umírat a vstát z mrtvých, až se splní 

plán Otce a též vy se budete moci radovat s Ježíšem ve slávě jeho království života.“

 13. května 1979
 Výročí prvního zjevení ve Fatimě

Žena oděná sluncem
„Přišla jsem z nebe odhalit vám svůj plán v této bitvě, která strhuje všechny, seši-

kované do řad dvou vůdců stojících proti sobě: ženy oděné sluncem a Rudého draka.
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Ukázala jsem vám cestu, kterou máte jít: cestu modlitby a pokání. Vyzvala jsem vás 
k vnitřnímu obrácení vašeho života.

Také jsem vám připravila útočiště, abyste byli shromážděni, chráněni a posilováni 
v přítomné bouři, která se bude ještě vzmáhat. Útočištěm je mé Neposkvrněné Srdce.

Nyní vám oznamuji, že toto je doba rozhodující bitvy. V těchto letech sama zasa-
huji jako žena oděná sluncem, abych dokončila triumf svého Neposkvrněného Srdce, 
který jsem už začala vaším prostřednictvím, moji přemilí synové.

Bude to vyžadovat mnohá utrpení, ale v mém Neposkvrněném Srdci budete volá-
ni, abyste okoušeli také vnitřní radosti mé mateřské lásky.

Temnota zhoustne, ale ještě silnější bude paprsek světla, který vychází z mého Srd-
ce, aby vám ukázal cestu. Hřích bude všechno přikrývat, ale já vám pomohu obléci 
šat Boží milosti, která bude muset stále více ve vás zářit, abyste vydávali všem svědec-
tví svatosti.

Naslouchejte s ochotou a s pokorou mému hlasu. Nechejte se v každém okamži-
ku mnou vést! Tento plán, na kterém už roky pracuji v tichosti a skrytu, se brzy uká-
že v plné své slávě. Potom se ukáže celé církvi velké dílo lásky Božského a milosrdné-
ho Srdce mého Syna Ježíše.“

Garabandal (Španělsko), 14. června 1979
Svátek Božího Těla

Ježíš v Eucharistii
„Moji milovaní synové, pokračujte s důvěrou po cestě, po níž vás vede nebeská 

Matka. Můj úmysl se vyplní skrze vás, kteří jste odpověděli na moji mateřskou výzvu.
Podporujte moje působení, které směřuje k vaší vnitřní proměně, aby z vás všech 

učinilo kněze podle eucharistického Srdce Ježíšova.
Triumf mého Neposkvrněného Srdce nemůže přijít, leč v triumfu mého Syna Ježí-

še, který se vrátí, aby kraloval v srdcích, v duších, v životě jednotlivců i národů: v ce-
lém lidstvu.

Ale Ježíš, stejně jak je v nebi, tak se nalézá na zemi skutečně přítomen v Eucharis-
tii: se svým Tělem, se svou Krví, se svou Duší, se svým Božstvím.

Jeho slavné království zazáří především v  jeho eucharistickém triumfu, protože 
Eucharistie se stane znovu srdcem a středem veškerého života církve.

Ježíš v Eucharistii se stane vrcholem každé vaší modlitby, která má být modlitbou 
klanění, díků, chvály a usmíření.

Ježíš v Eucharistii se znovu stane centrem liturgických úkonů, rozvinutých jako 
hymnus k  Nejsvětější Trojici skrze ustavičnou Kristovu kněžskou činnost, která se 
uskutečňuje v eucharistickém tajemství.

Ježíš v Eucharistii bude opět středem vašich církevních shromáždění, protože cír-
kev je jeho chrámem, jeho domem, který byl vybudován především proto, aby mohla 
zazářit uprostřed vás jeho Božská přítomnost.
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Milí synové, v těchto časech bohužel tma zahalila také svatostánek: kolem něho je 
veliká prázdnota, úžasná lhostejnost, veliká nedbalost. Každým dnem se zvětšují po-
chybnosti, popírání a svatokrádeže. Ježíšovo Eucharistické Srdce je znovu zraňová-
no od svých, ve vlastním domě, na stejném místě, kde umístil své Božské sídlo me-
zi vámi.

Obraťte se a buďte znovu dokonalými adorátory, horlivými služebníky eucha-
ristického Ježíše, který se vaším prostřednictvím zpřítomňuje, obětuje a dává du-
ším.

Veďte všechny k Ježíšovi v Eucharistii: k adoraci, ke sv. přijímání, k větší lásce.
Pomáhejte všem přibližovat se k eucharistickému Ježíšovi s důstojným chováním 

tím, že ve věřících pěstujete vědomí hříchu, že je zvete, aby přicházeli ke svátostnému 
přijímání ve stavu milosti, že je vychováváte k časté sv. zpovědi, která se stává nutnou 
pro toho, kdo se nachází v těžkém hříchu, aby mohl přijmout Eucharistii.

Milovaní synové, postavte hráz proti záplavě svatokrádeží: nikdy jako v těchto do-
bách se nekonalo tolik sv. přijímání způsobem tak nehodným.

Církev je vnitřně tolik zraněna rozšířením svatokrádežných svatých přijímání! Při-
šel čas, kdy vaše nebeská Matka praví: Dost!

Já sama zaplňuji velikou prázdnotu kolem svého Syna Ježíše, přítomného v Eucha-
ristii. Utvořím přehradu lásky kolem jeho Božské přítomnosti: skrze vás, přemilí sy-
nové, které chci umístit jako posádku lásky kolem všech svatostánků země.“

Sao Miguel (Azory), 23. června 1979
Neposkvrněné Srdce Panny Marie

V mém Neposkvrněném Srdci
„Také v tomto vzdáleném souostroví pohleď na moje divy. Dnes vás ze všech částí 

světa uzavírám všechny do svého Neposkvrněného Srdce. Je útočištěm, které nebes-
ká Matka připravila pro vás.

Zde budete v bezpečí před každým nebezpečím a v bouři najdete svůj pokoj.
Zde budete mnou utvářeni podle plánu, který mi svěřilo Srdce mého Syna Ježí-

še. Tak budu každému z vás pomáhat, aby dokonalým způsobem plnil jen Boží vůli.
Zde daruji vašim srdcím schopnost lásky mého Neposkvrněného Srdce, a tak bu-

dete vychováváni k čisté lásce k Bohu a k bližnímu.
Zde vás každého dne zrodím k vašemu pravému životu: životu Boží milosti, kte-

rým mě můj Syn naplnil, též vzhledem k mé funkci vaší Matky.
Živím vás tímto nejčistším mlékem, moji milovaní synové, a oblékám vás do všech 

svých ctností. Vnitřně vás formuji a přetvářím vás, protože vám dávám účast na své 
kráse a vytvářím ve vás svůj obraz.

Tak se váš život stává každého dne shodnějším s mým mateřským plánem a Nej-
světější Trojice může ve vás odrážet své světlo a přijímat větší slávu.

Nyní přišel můj čas: tento můj mateřský zákrok má být všemi poznán.
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Proto je mou touhou, aby svátek mého Neposkvrněného Srdce byl znovu slaven 
v celé církvi s onou zbožností a liturgickou oslavou, jak to bylo ustanoveno Náměst-
kem mého Syna v tak rozbouřených časech.

Dnes se všechno zhoršilo a spěje ke svému bolestnému závěru.
Tak se má ukázat v církvi, jaké útočistě jsem já, Matka, připravila pro všechny: mé 

Neposkvrněné Srdce.
Se Svatým otcem, tímto mým milovaným synem, jenž dává církvi světlo, které vy-

chází z mého Srdce, vám všem dodávám odvahy a žehnám vám.“

Fatima (Portugalsko), 1.–7. července 1979
Mezinárodní večeřadlo kněží MKH  

ze všech pěti kontinentů
V této Cova da Iria

„Zavolala jsem vás ze všech částí světa a vy, přemilí synové, jste odpověděli s vel-
komyslností na mé mateřské pozvání. Přišli jste ve velkém počtu sem do Cova da Iria, 
kde jsem se ukázala z nebe, abych vám dala poselství důvěry a spásy pro tyto obtížné 
dny, v nichž žijete.

S vámi jsou duchovně spojeni moji přemilí synové roztroušení teď ve všech čás-
tech světa.

Proč jsem vás chtěla mít tento rok zde?
Abych vás všechny přitiskla ke svému Neposkvrněnému Srdci.
Co může udělat Matka, když jejím synům hrozí velké nebezpečí?
Shromáždit je do svého náručí, skrýt je na bezpečném místě, kde jsou v bezpečí 

a ochráněni.
Hle, ochrana, kterou vám poskytuji, ochrana, kterou potřebujete: moje Neposkvr-

něné Srdce.
Chci, abyste se v těchto dnech vy i všichni přemilí synové ukryli v útočišti mého 

Srdce, abych vašemu synovskému srdci dala stejné rozměry srdce, jako je mé, a tak vás 
chci přetvořit ve stále dokonalejší obraz vaší nebeské Matky.

Přišel čas, ve kterém máte všichni bez pochybností a výhrad prožívat zasvěcení, 
které jste mi učinili.

Proto chci vložit na místo vašich maličkých srdcí, plných hříchů, svoje Neposkvr-
něné Srdce, abych vám dala tutéž schopnost milovat, a tak proměnit život každého z vás!

Konečně jsem vás chtěla mít zde, abych dala všem svého ducha, a tak mohla ve vás 
opravdu žít a působit.

Přišel okamžik, ve kterém se chci skrze vás zjevit celé církvi, protože přišly doby 
triumfu mého Neposkvrněného Srdce.

Jsem vaše nebeská Vojevůdkyně.
Chtěla jsem vás zde shromáždit ve svém uspořádaném oddílu k boji, protože na-

dešla hodina jít se mnou do bitvy.
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Nebojte se, apoštolové mého Neposkvrněného Srdce, přemilí synové své nebes-
ké Matky.

Pod vedením Ježíšova Náměstka jděte do všech končin země a rozšiřujte světlo, 
které vychází z mého Srdce.

Zakrátko plně pochopíte dar, veliký dar, který jsem v těchto dnech věnovala každé-
mu z vás; pak pochopíte, proč jsem vás chtěla mít v tomto roce všechny zde – ve Fati-
mě – ve večeřadle, které se stalo mimořádným na milosti pro vás a pro všechny syny 
roztroušené v každé části světa.“

29. července 1979
Vaše odpověď

„Přemilí synové, v každém okamžiku se na vás dívám mateřskýma očima, proto-
že toužím od vás všech slyšet jednu odpověď, stále bližší tužbám, jež jsem vám už to-
likerým způsobem zjevila.

Jen tak můžete být připraveni pro můj veliký plán lásky.
Jen tak můžete být ode mne použiti pro boj, který začal.
Jen tak můžete skutečně být členy mého oddílu, jehož jsem Královnou a Vojevůd-

kyní.
Aby se můj úmysl vyplnil, musím se spolehnout na odpověď každého z vás.
Vaše odpověď ať je velkomyslná, trvalá a bez výhrad!
Máte odpovědět na veliký dar, který jsem vám dala, když vás živím, utvářím a vedu.
Odpovězte na mou naléhavou výzvu, abyste byli kněžími modlitby, kteří zaměřu-

jí celou svou činnost tak, aby dávali duším světlo Božího života, jehož jsou služebníky 
a rozdavateli. Všechny vaše kněžské modlitby ať jsou konány se mnou, na oltáři mé-
ho Neposkvrněného Srdce.

Odpovězte na moje mateřské pozvání k utrpení. Já vás činím stále více podobný-
mi mému ukřižovanému Synu, abyste osobně spolupracovali na jeho díle vykoupení. 
S vašimi utrpeními, moji přemilí synové, se mohu přimlouvat, aby byli ušetřeni mno-
hých bolestí tak mnozí moji ubozí ztracení synové.

Odpovězte na moji výzvu, abyste kráčeli ke svatosti, ke které vás všechny chci při-
vést, neboť jen tak budete moci být apoštoly mého Neposkvrněného Srdce, povola-
nými osvítit zemi světlem Kristovým, jež má vyzařovat ve vaší osobě, ve vašem životě 
a v celé vaší apoštolské činnosti.

Tak, přemilí synové, bude moci být obnovena celá církev. Vaším prostřednictvím 
bude moci být vyplněn můj veliký plán lásky skrze triumf mého Neposkvrněného 
Srdce, který je triumfem milosrdné lásky Boží nad světem.

Na vaší odpovědi závisí, zda s vámi mohu počítat ve velkém boji proti satanovi 
a jeho mocnému vojsku v boji, který již začal.

Řekla jsem vám, že každý z vás má svoje místo mnou připravené, místo jediné 
a nezastupitelné.
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Netažte se mě, jaké je vaše místo, k čemu vás užiji a kam vás povedu, neboť pro vás 
pro všechny je mou mateřskou láskou určena vlastní úloha, kterou máte splnit. A tato 
úloha má být každým z vás dokonale splněna v mlčení a pokoře.

Proto se mi máte svěřit s bezmeznou důvěrou, máte ve mne věřit, máte se nechat 
mnou vést poddajně, se synovskou oddaností, aniž byste se nechali zastavit pochyb-
nostmi a nevěrou těch, kteří vás obklopují, či svými vlastními tužbami, leckdy pře-
hnanými, nebo svou zvědavostí, která vás žene poznat to, co teď ještě nemáte znát.

Jsem vaše Královna a nebeská Vojevůdkyně a sjednocuji vás ve svém šiku a záro-
veň vás oblékám do své nepřemožitelné a hrozné síly proti svým nepřátelům.

Máte tedy poslouchat mé rozkazy.
Někteří jsou ještě nejistí a necítí se bezpečnými, zastavují se, aby si žádali ujišťová-

ní a povzbuzení: tak jejich odpověď není ani ochotná, ani úplná.
Toto je teď pro vás hodina jistoty, protože nadešel čas jít do boje. V krátkém čase 

každý z vás pochopí svůj úkol, ke kterému je určen zvláštní láskou mého Neposkvrně-
ného Srdce. Teď, moji přemilí synové, žádám od každého odpověď bez výhrad, aby se 
tak mohl splnit můj veliký plán lásky a váš boj aby se rozvinul podle mých rozkazů.“

4. srpna 1979
Svátek sv. faráře z Arsu

První sobota v měsíci
Prvních pět sobot

„Milovaní synové, hledím na vás s mateřskou láskou a stále více vás ze všech kon-
čin světa uzavírám ve svém Neposkvrněném Srdci.

Toto jsou hodiny boje, a proto mají být užity ony zbraně, které jsem vám výslov-
ně připravila:

– zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci,
– častá modlitba svatého růžence,
– praktikování pěti prvních sobot v měsíci, aby byly odčiněny urážky způsobené 

mému mateřskému Srdci.
O těchto sobotách vás zvu, abyste se spojili se mnou v modlitbě růžence, v rozjí-

mání jeho tajemství, ve svaté zpovědi, v účasti na mši svaté a smírném svatém přijí-
mání.

Své dceři Lucii jsem slíbila zvláštní ochranu ve chvíli smrti a obdržení nutných mi-
lostí k věčné spáse pro všechny mé děti, které vyhoví mým přáním a zbožně budou 
praktikovat prvních pět sobot.

V těchto okamžicích, ve kterých se nebezpečí věčného zavržení stává tak vážným, 
postavte své duše do bezpečí tím, že je svěříte do zvláštní ochrany nebeské Matky.

Dnes má také vzrůstat zadostiučinění ze strany mých dětí, protože se stále více ší-
ří urážky způsobované mému Neposkvrněnému Srdci tupením mého Neposkvrně-
ného Početí, mého ustavičného panenství, mého Božského a univerzálního Mateřství 
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a mých obrazů, a protože se ode mne oddalují především duše maličkých. Vaším pro-
střednictvím se má rozšiřovat a zvětšovat tato synovská a láskyplná křížová výprava 
zadostiučinění.

První soboty každého měsíce ať jsou pro vás opravdovými setkáními ve smírné 
modlitbě a velkomyslnou odpovědí na přání, které jsem vám projevila. Především ře-
holníci a věříci zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci ať se v těchto dnech shro-
máždí ve večeřadle života se mnou!

Protože bude nyní boj příliš tvrdý, musím pro všechny připravovat chvíle duchov-
ní radosti a odpočinku: v těchto večeřadlech vstoupíte do mého pokoje a odpočinku, 
protože tím, že prosíte a usmiřujete spolu se svou nebeskou Matkou, budete ode mne 
potěšeni a posíleni.

Tak od vás dostanu větší zadostiučinění a vy získáte od Matky novou sílu a nové 
světlo, abyste mohli jít po obtížné cestě vaší doby.“

 22. srpna 1979
 Svátek Panny Marie Královny

Věrní, ochotní a poslušní
„Jsem vaše Královna.
Volám vás, přemilí synové, abyste se stali všichni mými poddanými, věrnými, 

ochotnými a poslušnými.
Budete věrní, jestliže vždy zachováte to, co po vás žádám, jestliže posloucháte můj 

hlas, jestliže se s ochotou a poddajností dáte mnou vést.
Vaše věrnost má každý den vzrůstat v dokonalé věrnosti povinnostem vašeho stavu.
V tom máte být všem dobrým příkladem.
Kdo je věrný mně, činí ze svého života zrcadlo, ve kterém já mohu odrážet svůj 

věrný obraz, a šíří kolem sebe vůni všech mých ctností.
Kdo je věrný, jde s důvěrou a odevzdaností po cestě, kterou jsem vám vytyčila, aniž 

by hleděl na nějakého tvora, aniž by se ohlížel po lidské chvále, aniž by hledal oporu 
a povzbuzení, ale noří se stále hlouběji do nitra mého Srdce a dává se vést mnou po 
cestě Kříže – až na vrchol Kalvárie.

Podle způsobu, jak budete umět trpět, mlčet a obětovat se, bude se moci změřit 
stupeň vaší věrnosti: toužím přivést ji u vás až k heroismu.

Budete pohotoví, jestliže mé rozkazy vykonáte rychle a beze zmatku.
V těchto letech jsem vám narýsovala cestu, kterou máte urazit: proč jí nejdete s jis-

totou a důvěrou? Proč se někteří z vás ještě zastavují, váhaví a nejistí?
Mému Odpůrci se daří zdržovat vás pochybnostmi a oslabuje vás i nedůvěrou. Svůj 

plán boje jsem vám již odhalila, když jsem vás vychovávala a vedla za ruku, abych vás 
připravila na velkou bitvu, která vás čeká.

Jste připraveni, jestliže užijete zbraní, které jsem vám dala: modlitbu, vaši kněž-
skou modlitbu, častou modlitbu svatého růžence, utrpení a vaši kněžskou oběť.
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Teď máte být připraveni na rozkazy své nebeské Královny, neboť stojíme u vstupu 
do období velmi bolestného a rozhodujícího.

Zakrátko by se mohlo všechno dát do pohybu. Budete povoláni prožívat těžké 
chvíle, následujíce toho, kterého Bůh postavil jako hlavu mého šiku, náměstka mého 
Syna Ježíše, který statečně a s odvahou jde vstříc své dokonalé oběti, ke které jsem ho 
už dávno připravila, ochotný darovat pro mne a pro vás svůj život.

Jste poslušni, dáváte-li všem svědectví dokonalé poddajnosti normám, které cír-
kev předpisuje pro kněze.

Toto je váš stejnokroj a jím budete oblečeni všichni, abyste se stali nezranitelnými 
v boji – vaše mlčenlivá, pokorná, dokonalá poslušnost:

Poslušni papeže, biskupů s ním spojených, předpisů, které řídí váš kněžský život.
Chci, abyste byli ukázněni ve všem, i v nejmenších věcech. Říkejte vždycky a ochot-

ně své »ano« Otci, který vás volá k následování svého Syna Ježíše, který se učinil pro 
vás dokonalým vzorem poslušnosti až ke smrti na kříži.

Jestliže všichni budete věrní, pohotoví a poslušní, budu moci skutečně kralovat v kaž-
dém z vás. Vaším prostřednictvím budu moci kralovat také v celém světě a připravovat ces-
tu, po které se Kristus – Král chystá přijít, aby obnovil mezi vámi své slavné království lásky.“

Altötting (Německo), 8. září 1979
 Narození Panny Marie

Úzkostlivá výzva
„Chtěla jsem, abys dnes oslavoval svátek Narození své nebeské Matky v  nejvíce 

uctívané svatyni tohoto velikého národa, tolik vystaveného nebezpečím.
V tobě žehnám všechny své milované syny, roztroušené ve všech končinách světa. 

Všude jsem tě vedla k tomu, abys shromáždil do útočiště mého Neposkvrněného Srd-
ce všechny ty kněze, kterým hrozí nebezpečí, že budou zatraceni, jsouce strženi bou-
ří, která se nyní rozpoutala.

Tolik je jich mezi přemilými syny, kteří odpovídají vždy s větší ušlechtilostí a za-
svěcují se mému Neposkvrněnému Srdci!

Jednejte rychle, abyste se mi svěřili všichni! Následujte příkladu a naléhavé výzvy, s 
níž se na vás obrátil náměstek mého Syna Ježíše, který ví o všem a který nyní cítí blíz-
kost bolestné události, již jsem vám již před lety předpověděla.

Ano, ještě krátký čas, aby se naplnil čas stanovený Otcem, a potom se rozpoutá 
strašný boj mezi mnou a mým Protivníkem a vstoupí do své závěrečné fáze.

Mnohé z vás jsem připravila pro největší zkoušku: v mém náručí budete obětová-
ni jako malí beránkové, aby s Ježíšovou krví také vaše krev sloužila k očištění církve 
a k obnově světa.

Jiní budou muset podstoupit pronásledování a utrpení, které si nyní nedovedete 
představit, ale mějte důvěru, protože to budu já, která budu mimořádným způsobem 
blízko u každého, abych ho podporovala, aby naplnil až do konce můj plán.
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Mám naspěch a volám vás nyní poslední a úzkostlivou výzvou.
Všichni odpovězte a důvěřujte mi!
Buďte maličcí, pokorní, chudí!
Buďte jako nejkrásnější květy kolem kolébky vaší Matky - Dítěte, která se na vás 

usmívá a všem vám žehná!“

 Nijmegen (Holandsko), 29. září 1979
 Svatých archandělů

Andělé Páně
„Právě jsi ukončil večeřadlo s  těmito syny tak drahými, kteří trpí situací rozer-

vanosti a zmatku, v níž se zde nachází moje církev.
Spoj svou bolest s mou a buď výrazem mé mateřské dobroty, se kterou se na ně dí-

vám, přijímám je, posiluji a vedu.
Nehleď na to, že je jich málo, a ještě víc: že jsou křehcí věkem a zdravím; jsou však 

tak věrní a ušlechtilí, že zmírňují nesmírnou bolest mého Neposkvrněného Srdce.
Pro mne jsou nejdražším pokladem. Kolik je – jejich prostřednictvím – synů, kteří 

odpovídají na moje pozvání, vstupují do útočiště mého Srdce a jsou mnou vychová-
váni k heroické věrnosti Ježíšovi a jeho církvi!

Tak v témže místě, kde můj Protivník začal své dílo podlého ničení církve, já od-
povídám na jeho výzvu a formuji svůj šik.

Je to šik maličkých, chudých, pokorných, které já shromažďuji ve svém Neposkvr-
něném Srdci, abych jim dala svého ducha moudrosti, aby byla poražena pýcha těch, 
kteří se nechali svést falešnou vědou a duchem velikášství a marné slávy.

Ještě dnes – prostřednictvím tohoto mého díla – z úst dětí a kojenců Pán přijímá 
dokonalou slávu.

S vámi jsou také andělové Páně: jsem jejich Královna a oni jsou připraveni plnit 
mé rozkazy, protože Nejsvětější Trojice svěřila mému Neposkvrněnému Srdci dílo ob-
novy církve a světa.

Svatý Michael je v čele celého mého vojska nebeského i pozemského, které je nyní 
sešikované k boji. Svatý Gabriel je vám po boku, aby vám všem dal tutéž nezdolnou 
statečnost od Boha, a svatý Rafael vám vyléčí četné rány, které často utržíte ve velké 
bitvě, do které jste nasazeni.

Pociťujte blízko u sebe anděly Boží, často je proste o pomoc a ochranu. Oni ma-
jí velikou moc vás ochránit a vytrhnout vás ze všech úkladů, které vám strojí satan, 
můj i váš Protivník.

Nyní se jejich ochrana zvětší a vy ji zvláštním způsobem zpozorujete, protože ča-
sy velké zkoušky přišly a vstupujete do období velké úzkosti, jaké dosud nikdy nebylo.

Na moje rozkazy tušíte blízko sebe anděly Páně, kteří budou vaší ochranou a va-
šimi průvodci, abyste každý mohl vyplnit to, co jsem určila pro triumf svého Nepo-
skvrněného Srdce.“
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Lurdy (Francie), 7. října 1979
 Svátek Panny Marie,

Královny posvátného růžence
Váš růženec

„Také sem jsem tě přivedla, aby se ve večeřadlech modlitby a života se mnou shro-
máždilo tak mnoho kněží, řeholníků a věřících.

V těchto večeřadlech jsem skutečně přítomna a sjednocuji se s vaší modlitbou.
S  ní nebeské Matce vydatně pomáháte, aby zasáhla k  záchraně tolika ubohých 

zbloudilých synů a řídila žalostné události vašeho času podle mateřského úmyslu své-
ho Neposkvrněného Srdce.

Váš celý růženec, který se modlíte ve večeřadle na naléhavou žádost vaší Matky, je 
jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým můžete ovinout osoby a situace, a do-
konce mít vliv na všechny události vašeho času.

Pokračujte v modlitbě růžence, rozmnožujte vaše večeřadla modlitby, a tím odpo-
víte na výzvu, se kterou se na vás s takovou intenzitou obrátil můj nejmilejší syn – ná-
městek Ježíšův.

Nyní mohu použít síly, která mi přichází od vaší modlitby, a chci se přimluvit jako 
Matka o zkrácení času zkoušky a o zmírnění utrpení, která vás čekají.

Všechno může být ještě změněno, když vy, moje děti, poslechnete můj hlas a při-
pojíte se modlitbou k neustálé přímluvě vaší nebeské Matky.

Proto zde, kde jsem se ukázala jako Neposkvrněná, vám opakuji, abyste s ještě vět-
ší velkomyslností a stálostí vytrvali v modlitbě svatého růžence.

Růženec je modlitba, o kterou jsem vás přišla požádat já sama z nebe.
S ní se vám podaří odhalit úklady mého Protivníka, vyhnete se tolika jeho pod-

vodům, ubráníte se mnoha nebezpečím, která vám chystá, ona vás chrání od zlého 
a stále více vás přibližuje ke mně, abych mohla být skutečně vaší průvodkyní a va-
ší ochránkyní.

Jako se již stalo při jiných rozhodujících událostech, tak i dnes bude církev ubráně-
na a zachráněna svou vítěznou Matkou skrze pomoc, která přichází od vás, moje ma-
ličké děti, častou modlitbou svatého růžence.

Odvahu, milí synové! Modlete se, důvěřujte a vstupte do útočiště mého Neposkvr-
něného Srdce, abyste patřili k mému vítěznému oddílu.

Toto je moje hodina a zanedlouho bude celá církev přivedena k novému lesku tou, 
kterou vy vzýváte jako vítěznou Královnu.“

21. listopadu 1979
Obětování Panny Marie

V chrámu mého Srdce
„Přemilí synové, pohleďte na svou nebeskou Matku ve chvíli, kdy je přivedena do 

chrámu, aby se obětovala dokonalé službě Pánu.
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Ačkoliv již od svého početí jsem byla připravena ke vznešenému poslání, které mi 
bylo svěřeno, také pro mne bylo nutné období mlčení a velmi intenzivní modlitby.

V  chrámě se má duše otvírala světlu Ducha Svatého, který mě přiváděl k  lásce 
a k pochopení svých slov. Tak jsem byla vnitřně přiváděna k účasti na nejhlubších ta-
jemstvích a zjevoval se mi stále jasněji pravý smysl Božího Písma.

V chrámě bylo moje tělo v úkonu ustavičné oběti věnováno službě Boží; naplni-
la jsem ji v modlitbě a v radosti dokonalého plnění nepatrných povinností, které mi 
byly svěřeny.

V chrámě se mé Srdce otvíralo k úkonu čisté a neustávající lásky k Pánu a odpou-
távání od světa a tvorů mě připravovalo každý den více k tomu, abych řekla své doko-
nalé »ano« k jeho Boží vůli.

Vy kněží, které já tak miluji, vstupte dnes také do chrámu mého Neposkvrněného 
Srdce!

Nyní, když přišel můj čas, je také pro vás nutné období intenzivního soustředění 
a vroucí modlitby, která by vás připravila ke splnění vašeho důležitého poslání.

V  chrámě mého Srdce bude vaše duše naplněna Boží moudrostí, kterou vám 
v plné míře dávám, abyste mohli stále více zářit a vylévat světlo v těchto dnech tem-
noty. Pomůžete tolika mým ubohým zbloudilým synům, aby se vrátili do mé mateř-
ské náruče.

V chrámě mého Srdce bude vaše tělo očištěno ohněm nespočetných zkoušek v ta-
kové míře, že se ve všem bude moci připodobnit tělu mého Syna a vašeho bratra Je-
žíše.

Ježíš chce ve vás znovu žít, aby uskutečnil veliký plán své milosrdné lásky a připra-
vil příchod svého království slávy.

Proto připodobňuje vaše smrtelné tělo svému Tělu oslavenému tak, abyste v něm 
mohli mít stále více účast na jeho budoucí slávě a on s vámi mohl sdílet vaše utrpení 
kvůli vaší lidské křehkosti.

Ježíš se skrze vás ještě jednou vrací, aby jednal, aby pracoval, aby miloval, aby trpěl, 
aby se obětoval pro spásu všech.

V chrámě mého Neposkvrněného Srdce bude také vaše srdce očištěno, aby bylo 
mnou přetvořeno k čistému a neustálému úkonu lásky k Spasiteli. Vedu vás po ces-
tě dokonalé lásky, abyste také vy mohli následovat vaši Matku v tom, že řeknete své 
»ano« k Boží vůli.

Proto je třeba, abyste vstoupili do chrámu mého Srdce. Potřebujete mlčení a mod-
litbu, odpoutání a odříkání. Tak vám bude odhalen Boží plán s vámi a vy budete svo-
bodni a připraveni vyplnit ho až do konce.

Jen tak můžete splnit veliké poslání, které jsem vám svěřila.
Odvahu, moje malé děti! Nyní přišel můj čas. A proto vás dnes v chrámě svého 

Srdce chci všechny obětovat Nejsvětější Trojici v úkonu dokonalého usmíření a úpěn-
livé mateřské prosby.“
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28. listopadu 1979
Poušť pokvete

„Jsi v předvečer svého odjezdu do Afriky, do tohoto velikého světadílu, který milu-
ji zvláštní láskou, neboť tolik mých synů tam žije ve veliké nouzi a tolik jich potřebuje 
mou něžnou mateřskou lásku!

Běž a dej jim všem světlo, které vychází z mého Neposkvrněného Srdce. Kupředu 
se mnou v modlitbě, v lásce, důvěře!

Vaše Matka dává každý den pramenit ze Srdce Ježíšova proudům milostí a milosr-
denství, které zavlažují zemi a očišťují duše.

Přemilí synové, vy jste mnou povoláni, abyste dnes byli vykonavateli tohoto Bo-
žího divu.

Chci jednat skrze vás.
Chci se zjevit světu skrze vás. Prostřednictvím vás chci darovat své světlo du-

ším.
Proto jsem vás povolala ze všech končin, abyste se zasvětili mému Neposkvrně-

nému Srdci: abych vám poskytla milost trvale žít ve mně, a tak vyplnit vaše malé srd-
ce mou plností lásky.

S mým srdcem milujte všechny své bratry, zvláště ty, kteří dnes zbloudili a jsou ve 
velikém nebezpečí, že budou ztraceni navěky.

Především milujte ty nejvzdálenější, hříšníky, ateisty, ty, kteří jsou ode všech odmí-
táni; milujte také pronásledovatele a ukrutníky.

Řekněte s láskou: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.«
Za toho, kdo nenávidí, kdo zabíjí, kdo činí násilí, kdo se dopouští zlého, kdo pro-

klíná, kdo dává pohoršení, řekněte: »Otče, odpusť!« – a stále je milujte.
Kolik z těchto bratří naleznete jednou v ráji, přivedené na cestu spásy neodolatel-

nou silou vaší lásky!
Proto jsem vás vyzývala k modlitbě.
Vaše kněžská modlitba konaná se mnou a spojená s vaším utrpením má nesmír-

nou moc. Má opravdu schopnost vyvolat dlouhou řetězovou reakci dobra, jejíž blaho-
dárné účinky se rozlévají a rozmnožují všude v duších.

S ní můžete vždy znovu obnovit rovnováhu a naplnit bilanci Boží spravedlnosti.
Váš drahocenný život modlitby: liturgie hodin, rozjímání, růženec, ale nade všech-

no dobře prožité celebrování mše svaté, která skutečně obnovuje oběť kříže.
Oh, jakou důležitost má mše svatá jako náhrada a jako prostředek na zničení zla, 

které se každý den páchá tolika hříchy a tak rozsáhlým odmítáním Boha!
Proto jsem vás vyzvala k důvěře.
Nyní, když temno zahaluje všechno a síly zla se rozpoutávají se zběsilou zuřivostí, 

máte především růst v důvěře.
Jediný Bůh vždy byl a stále je za všech okolností vítězem. Bůh vítězí zejména teh-

dy, když se zdá, že je poražen.
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Proto dnes máte napodobovat svou nebeskou Matku v plesání v Bohu a v opěvo-
vání jeho nesmírného milosrdenství!

Musíte věřit, že světlo vždycky znovu zazáří, i ve chvílích, v nichž se temnota ještě 
více prohloubí. A tím světlem je Kristus, a to světlo se má rozlévat skrze vás, jeho věr-
né služebníky, učedníky, připravené a vychované v mém mateřském Srdci.

Ve vaší době se připravuje veliký zázrak, i když se to nyní děje v tichosti a tajnosti.
V boji mezi Rudým drakem a Ženou oděnou sluncem, na kterém se podílí nebe 

i země, mocnosti nebeské i pekelné, učiní vaše Matka a Královna každý den význam-
ný krok k uskutečnění svého vítězného plánu.

Proto vám říkám: v krátké době poušť rozkvete a celé tvorstvo se opět stane podi-
vuhodnou zahradou, která byla stvořena pro člověka, aby dokonalým způsobem vy-
zařovala nejvyšší slávu Boží.“

Nairobi (Keňa), 3. prosince 1979
Sv. Františka Xaverského

Pohleď na srdce
„Také v tomto velkém světadíle, kam tě vedu poprvé, pozoruj všechny divy mého 

Neposkvrněného Srdce.
Pohleď na srdce všech těchto mých synů: jsou tak chudí, prostí a tolik mě milu-

jí a uctívají!
Jako všichni nejchudší všeobecně jsou zcela bezbranní, nejvíce zneužívaní od dru-

hých. Proto zvláště zde se rozmáhá činnost mého Odpůrce, který nikde jako v tomto 
světadíle se neuvolnil z řetězu způsobem tak násilnickým a nebezpečným.

Tvým prostřednictvím chci dnes poskytnout těmto synům bezpečné útočiště 
a mateřskou ochranu svého Neposkvrněného Srdce.

Také zde si všimni, že moje hnutí se spontánně rozšířilo po všech končinách. To je 
také potvrzením toho, že je to jenom moje dílo a že já jednám v tichosti a ve skrytosti. 
Jdu a vybírám si za svoje oblíbené nástroje ty, kterých si nikdo nevšimne a kteří dove-
dou mlčet, modlit se, trpět a milovat.

Tak mohu konat zázraky lásky svého Neposkvrněného Srdce také zde mezi těmi-
to svými syny tolik trpícími a potřebnými, tak prostými a dobrými, a proto mnou tak 
milovanými.

Viděl jsi, kolik mých milovaných synů žije v takové chudobě, opuštěnosti a nepo-
chopení? A jak dokáží sdílet žalostnou existenci svých afrických bratří?

Miluj tyto mé přemilé syny – jednoho jako druhého. Buď pro ně výrazem mé ma-
teřské něžnosti.

Pohleď na srdce všech těchto lidí a najdeš tam vtisknutou pečeť lásky tvé nebeské Matky.
Pohleď na Srdce své nebeské Matky a najdeš tam stále ve větším počtu shromáždě-

né syny každého kontinentu. Celý svět je teď uzavřen do mého náručí, plného milosr-
denství, pro blízký triumf mého Neposkvrněného Srdce.“
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Douala (Kamerun), 8. prosince 1979
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Matka všech
„Dnes rozprostírám svůj neposkvrněný plášť nad celou zemí a dívám se na vás 

všechny se svou něhou Matky.
Dnes tě nacházím zde, v  tomto malém národě tak velikého kontinentu. S  jakou 

chudobou, s jakou prostotou, s jakou dobrotou ses všude setkal!
Způsobila jsem, že miluješ všechny tyto své bratry s tlukotem Srdce Ježíšova a s tlu-

kotem mého mateřského Srdce!
Setkal ses také s tolika mými milovanými syny a dcerami, kteří strávili celý svůj ži-

vot v obětech a odříkáních, aby do této země donesli poselství evangelia.
A kolik lidí se jejich prostřednictvím stalo členy církve a jediného ovčince pod jed-

ním pastýřem! Pohleď před sebe, jak nezměrné je to, co se připravuje!
Mnozí z nich jsou však ještě v bludu pohanství nebo náležejí jiným náboženstvím, 

která nejsou tím pravým náboženstvím, jež vám zjevil Ježíš, věčné Slovo Otce, ke kte-
rému vás chce všechny přivést ve svém Duchu lásky.

Je třeba, aby také tyto přivedla nebeská Matka spolu s Ježíšem k plnosti pravdy, za-
tímco již dnes je všechny uzavírám do svého Neposkvrněného Srdce.

Jsem Matkou všech.
Obzvláště těch nejvzdálenějších, těch, kteří dosud kráčejí v temnotách.
Zvláště jsem Matkou nejchudších, nejprostších, nejopuštěnějších, nejbezbrannějších.
A dnes, na svátek mého Neposkvrněného Početí, jsem tě chtěla mít tady, v modlit-

bě, v soustředěnosti, v utrpení, abys všude vytvořil večeřadla se mnou, protože ty máš 
být výrazem mé mateřské lásky ke všem těmto mým synům.

Tak i zde každý den dochází k triumfu mého Neposkvrněného Srdce, protože králov-
ství Ježíšovo se stále více rozšiřuje v srdcích a duších a přináší znamení míru, lásky a radosti.

S papežem, mým přemilým synem, žehnám dnes všechny své syny, zvláště ty, kteří 
žijí v tomto velikém světadíle, v Africe.“

24. prosince 1979
Svatá noc

Jaké světlo
„Je Svatá noc. Přemilí synové, připravte se vedle mne přijmout mé Božské Dítě.
Kolem je hluboká noc.
A přece jedno stále silnější světlo se rozsvěcuje uvnitř jeskyně. Nyní září celá jako 

nebe, zatímco Matka je ponořena do hluboké modlitby.
Jaké světlo sestupuje z lůna Otcova do panenského lůna Matky, která se otevírá je-

ho daru pro Život!
Já hledím především na jeho tělo, celé zahalené do tohoto Božského Světla: na 

jeho oči, jeho tvář, jeho rty, jeho obličej, jeho rámě, jeho ruce, cítím jeho malič-
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ké Srdce, které sotva začalo bít. Každý úder je darem lásky, která od nynějška ne-
zhasne.

Kolem je takový mráz: drsnost zimy a led lidí, kteří nám zavřeli dveře.
Ale uvnitř v jeskyni je sladké a příjemné teplo. Je to útočiště, které nám nabízí toto 

chudičké místo, je to teplo nepatrných věcí a pomoc, kterou poskytuje ta trocha sena, 
jesle, které poslouží za kolébku.

Žádné jiné místo není nyní tak teplé jako tato hrozně studená jeskyně. A blažená 
Matka se sklání nad svým Dítětem, které vám bylo dáno od Otce, nad svým koneč-
ně rozvitým Kvítkem, nad svým Nebem, nyní provždy otevřeným, nad svým Bohem, 
který byl tak dlouhý čas očekáván.

Moje slzy se spojují s polibky, zatímco ve vytržení vidím v Synu svého Boha, který 
se ze mne narodil – v této Svaté noci.

I dnes je na světě taková noc. Je tolik ledu, který zmrazuje srdce i duše. Ale Světlo 
nyní přemohlo temnoty a Láska provždy porazila každou nenávist.

Moji přemilí synové, bděte v této Svaté noci v modlitbě. Buďte připraveni v mém 
Neposkvrněném Srdci.

Blízko je už jeho slavný návrat. A nové Světlo a veliký Oheň obnoví tento svět.“

31. prosince 1979
 Poslední noc roku

Vaše poslední hodina
„Přemilí synové, bděte se mnou v modlitbě a důvěře.
Uzavírá se tento rok, který pro každého z vás byl mimořádným pro milosti a dary 

od vaší nebeské Matky.
Ze svého Neposkvrněného Srdce jsem každého dne vylévala na vás proudy světla 

a lásky. A tak jsem vás šatila a živila, připravovala a posilovala.
Za mé mateřské a tiché činnosti jste vyrostli ve svém životě zasvěcení a napodobo-

vání vaší Matky. Stali jste se menšími, důvěřivějšími a silnějšími.
Dívám se z  jednoho na druhého s  mateřskou něžností, synové mnou vyvolení 

a vychovaní v zahradě mého Neposkvrněného Srdce, abyste byli obětováni ke slávě 
Nejsvětější Trojice.

V  tomto roce jsem mnohé z  vás vytrhla, abych je přenesla sem nahoru do ráje 
a utvořila velkou korunu slávy Ježíšovy a své.

Kdežto vy zůstáváte ještě na této zemi; a připravte se, abyste splnili to, co již bylo 
určeno pro každého podle mého plánu lásky.

Jste nyní ve své poslední hodině: v hodině velkého boje, v hodině velké oběti, v ho-
dině velkého vítězství.

Ale každá věc je již mnou pro vás připravena. I čas je měřen podle úderů mého 
Srdce, které již nezná čas. Zde je již dokončeno všechno z toho, co se má v čase ješ-
tě přihodit.
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Zde vás vidím všechny na konci cesty, kterou ještě máte dokončit tím, že budete 
žít a obětovat se pro slávu Boží. Zde vás vidím již ve slávě, která vás čeká na konci va-
šeho bolestného utrpení.

Přemýšlejte o tom i vy ve světle mého Neposkvrněného Srdce a žijte klidně a spo-
kojeně.

Buďte šťastni, že vaše jména jsou již zapsána v nebi. 
Jděte stále dál a  dál v  závěrečném období velké očisty, a  všechno, co jsem vám 

předpověděla, se nyní naplní. I v příštím roce budete povoláni, abyste prožívali váž-
né události. Pro lásku mého Neposkvrněného Srdce se to stane pro všechny ještě víc 
zjevným. Buďte pohotoví, abyste žili s důvěrou a se synovskou oddaností tuto velkou 
a bolestnou hodinu.“
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