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1. ledna 1981
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Jediná možnost záchrany
„Začněte tento nový rok ve světle mého Božího mateřství. Jsem cesta, po níž k vám 

přijde pokoj.
Neschopnost dnešních lidí vybudovat mír závisí od jejich tvrdošíjného popírání 

Boha. Dokud bude lidstvo pokračovat na cestě odmítání Boha a vzpoury proti jeho 
zákonu, nebude pokoje! Naopak bude přibývat sobectví a násilí, budou za sebou ná-
sledovat stále hroznější a krvavější války.

Může dojít k mnohokrát předvídané možnosti třetí světové války, která bude mít 
strašné rozměry, protože zničí velkou část lidstva, jestliže se lidé vážně neodhodlají 
vrátit k Bohu.

Pán je ochoten vylít proud svého milosrdenství i na vaše zbloudilé a tak ohrožené 
pokolení, ovšem jen pod podmínkou, že se toto pokolení kajícně vrátí do náruče své-
ho nebeského Otce.

Já jsem opěvovala jeho božské milosrdenství, které se vztahuje na všechna lid-
ská pokolení, jež se bojí Pána, a v tomto návratu k lásce a bázni Boží je pro vás jedi-
ná možnost záchrany.

První den nového roku, kdy ctíte radostné tajemství mého božského mateřství, ob-
racím své milosrdné oči k vám, mé ubohé děti. S duší zarmoucenou a hlasem plným 
úzkosti vás úpěnlivě prosím: Vraťte se k Bohu, který vás očekává s takovou láskou, 
s jakou kdysi otec každého dne očekával návrat marnotratného syna. (…)

Zvu vás k  láskyplnému křížovému tažení smírné modlitby a ke skutkům po-
kání. Vyprošujte spolu se mnou od Boha milost návratu pro tolik mých vzdále-
ných dětí.

Rozmnožujte všude večeřadla modlitby, abyste pohnuli milosrdenství Boží k se-
stoupení jako rosa na nekonečnou poušť tohoto světa. A připravujte se na to, že uvi-
díte, co dosud žádné lidské oko nevidělo.

Jsem cesta k míru. Skrze mne je celé lidstvo voláno k návratu k Bohu, neboť jen 
v tomto jeho úplném návratu může triumfovat mé mateřské Srdce.“

2. února 1981
Uvedení Dítěte Ježíše do chrámu

Světlo a sláva Páně
„Přemilí synové, odevzdejte se mi s úplnou oddaností a s největší důvěrou ve svou 

nebeskou Matku. Dnes beru také vás do náručí tak, jako tehdy své Dítě – Ježíše, abych 
vás denně obětovala v chrámu Páně.

Obětuji vás na oltáři svého Neposkvrněného Srdce Bohu:
– Abyste byli jeho světlem, které musí stále více svítit uprostřed temnot, znovu po-

krývajících zemi.
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Světlo svítí, i když je dosud temnota nechce přijmout. Toto světlo musí zářit skrze 
vás, moji přemilí synové, neboť to tvoří část vašeho kněžského poslání.

Rozšiřujte kolem sebe světlo pravdy obsažené v evangeliu – je to samo světlo mé-
ho Syna Ježíše.

Moje mateřská úloha spočívá v tom, abych v každém z vás nechala žít Ježíše až do 
jeho plnosti. Právě v těchto těžkých chvílích – jako ještě nikdy předtím – je nutné, aby 
všichni kněží byli jedině žitým a živým Ježíšem, aby mohl být dále světlem pro všech-
ny národy.

Jeho milosrdné oči ve vašich očích, jeho Božské Srdce ve vašich srdcích, jeho du-
še ve vašich duších, jeho láska ve vaší lásce – aby se tak všude v církvi šířila plnost to-
hoto světla.

– Abyste byli jeho slávou, která se musí skrze vás obrážet v každé části světa.
Skutečně ve stejném okamžiku, v  němž lidstvo zakouší největší odmítání Boha 

v dějinách, jste obětováni na skrytém oltáři mého Neposkvrněného Srdce, abyste dnes 
opěvovali slávu Otce, milosrdenství Syna a lásku Ducha Svatého.

Slávu nového lidu Izraele, který je povolán připravovat lidstvo na Ježíšův návrat.
Slávu obnovené církve, která prožije své nové Letnice ohně, milosti a světla.
Slávu nového lidstva, které – očištěné velkým utrpením – bude připraveno proží-

vat nevýslovný okamžik svého úplného návratu k Pánu.
Toto je vážná hodina, moji přemilí synové! Proto prožívejte zasvěcení, které jste 

učinili, každého dne s láskou a věrností!
Nechte se vždycky – jako můj malý Ježíš – nosit na mých loktech a přenechá-

vejte všechno své nebeské Matce, aby se mohl uskutečnit plán Otce i na každém 
z vás.“

11. února 1981
Zjevení Neposkvrněné v Lurdech

Hledím na vás se zalíbením
„Přemilí synové, dnes jste povoláni k vyplnění důležitého úkolu, který je vám při-

praven dopodrobna vaší nebeskou Matkou.
Léta jsem vám naznačovala cestu. Brala jsem vás za ruku a vedla, podpírala a uči-

la, krůček za krůčkem, jak to dělá matka se svými malými dětmi.
Jak často jsem vás vzala do náruče, když jste padli, jak často jsem ovazovala vaše 

bolestivé rány a vaší velké slabosti dávala novou sílu!
Jak často jsem osobně zasahovala – vy sami jste to ani nepozorovali – abych vás vy-

trhla z nebezpečných osidel, které vám denně nastražuje můj Protivník!
Teď na vás hledím se zalíbením Matky, která vidí, jak je životem svých dětí napo-

dobována.
Můj šik je připraven, moje hodina přišla, můj zápas vstoupil do své poslední fá-

ze. (…)
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Jděte kupředu v tomto světle čistoty. Šiřte kolem sebe jen a jen vůni mého Syna 
a své nebeské Matky, která nikdy nepoznala hřích.

Budiž ve vás vůně samého božského života: vůně milosti, která vás odívá, vů-
ně moudrosti, která vás osvěcuje, lásky, která vás vede, modlitby, která vás podpírá, 
umrtvování, které vás očišťuje.

Neznepokojujte se útoky mého Protivníka, který soptí a usiluje ukrást vám dra-
hocennou ctnost čistoty; to je moje ctnost, a těm dětem, které mi odpovídají a zasvě-
tí se mému Neposkvrněnému Srdci, ji dám jako znamení toho, že mi dokonale patří.

Nikdo vás nevyrve z mé nebeské zahrady, do níž jsem vás shromáždila s takovou 
pečlivostí.

V ní rostete den ze dne krásnější a čistší, abyste všem zpívali o slávě Otce, který se 
ve vás se zalíbením zrcadlí, o slávě Syna, který chce vámi znovu dokonale žít, o slávě 
Ducha Svatého, který se vám dává v nevyčerpatelné hojnosti.

A tak bude moci tolik mých ubohých dětí, které dnes tak potřebují milost a čistotu, 
spěchat k prameni mé a vaší neposkvrněné lásky, aby se v něm umyly.“

4. března 1981
Popeleční středa

Umrtvujte své smysly
„Přemilí synové, přijměte pozvání k obrácení, které vám nabízí církev zvláště v té-

to postní době.
V této době od vás žádá nebeská Matka skutky pokání a obrácení. Modlitba budiž 

vždycky provázena také vnitřním a plodným umrtvováním.
Umrtvujte své smysly, abyste mohli vládnout nad sebou samými a nad nezřízený-

mi vášněmi.
Oči ať jsou pravým zrcadlem duše: otvírejte je, aby přijímaly světlo dobra a milosti 

a dále je rozdávaly, ale zavírejte je před každým vlivem zla a hříchu.
Jazyk ať se rozvazuje ke slovům dobroty, lásky a pravdy, a proto ať hluboké ticho 

obklopuje vždycky tvoření každého slova.
Mysl ať se pevně zavírá každé nezřízené příchylnosti k sobě samým, ke tvorům, 

k světu, v němž žijete, aby se mohla otvírat plnosti lásky k Bohu a k bližnímu.
Dnes jako nikdy předtím potřebuje tolik mých padlých dětí vaši čistotu a nadpři-

rozenou lásku, aby se mohly zachránit.
Ve svém Neposkvrněném Srdci vás všechny přetvořím k čistotě lásky. Je to pokání, 

které od vás žádám, přemilí synové! Je to umrtvování, které musíte praktikovat, abys-
te se mohli připravit na úkol, který vás čeká, a uniknout nebezpečným úkladům, kte-
ré vám chystá můj Protivník.

Denně následujte svou nebeskou Matku v čistotě, v mlčení a věrnosti; ona vás ve-
de po cestě Ježíše Ukřižovaného.

To je cesta odříkání a dokonalé poslušnosti, cesta utrpení a sebeobětování.
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To je cesta na Kalvárii, kterou i  vy musíte urazit, nesouce každý den svůj kříž 
a následujíce Ježíše až k naplnění velikonočního tajemství. Tak i mně dáte mocnou 
přímluvnou sílu, jíž budu moci ztéci zlatou bránu Srdce svého Syna, aby vylil plnost 
svého milosrdenství. (…)“

25. března 1981
Zvěstování Páně

„Ano, Otče!“
„Přemilí synové, svěřte se mi a já vás přivedu k dokonalé učenlivosti vůči vůli Otce.
Právě tak jako bylo u mého Syna Ježíše, tak je napsáno v plánu života každého 

z vás: »Hle, přicházím, Pane, abych plnil tvou vůli.«
Vaše nebeská Matka vám chce dnes pomáhat dobře a jedině plnit vůli Boží. A vů-

le Boží je: vaše posvěcení.
Se svým posvěcováním pokládejte na oltář Páně mocnou sílu úpěnlivé modlitby 

a smíru. Kolik zla, kolik hříchů je denně usmiřováno mými přemilými syny, kteří – 
vedeni svou nebeskou Matkou – jdou bolestnou cestou vlastního posvěcování!

Nehleďte jen na veliké zlo dále páchané a  šířené nejrafinovanějšími prostředky 
sdělovací techniky. Pod popelem nesmírné pouště, jíž se stal dnešní ubohý svět, vyrá-
ží mnoho nových pupenců života a záchrany. Jsou to neznámé, skryté, ale cenné živo-
ty mých kněží a všech mých dětí, které denně uvádím na cestu svatosti.

Vaše »ano« Otcově vůli ať se uskutečňuje každodenně úsilím prchat před hříchem 
a osvobozovat se od něho, abyste žili v milosti a plnosti lásky; úsilím usebrat se v dů-
věrnosti modlitby a  života s  Ježíšem, úsilím uvažovat a  chápat jeho božské slovo; 
vnitřním utrpením při pohledu na velkou opuštěnost a osamocení, v nichž se dnes 
člověk nachází.

Ano, Otče, k tvé vůli, aby se jedině tvá vůle plnila jak na nebi, tak i na této zemi.
Ano, Otče, jako je v nebi, tak aby bylo i na zemi, pusté a tak ohrožené jako nikdy 

předtím.
Ano, Otče, k tvé lásce, která je tak tupena, k tvé přítomnosti, která je tak urážena, 

k tvému Slovu, které je tak odmítáno.
Ano, Otče, ke tvému daru nezměrného milosrdenství, které září v tvém Synu, kte-

rého jsi nám provždy daroval skrze »ano« panenské Matky: Ježíše – Záchranu, Ježí-
še – Život, Ježíše – Pravdu, Ježíše – Pramen Božího milosrdenství, Ježíše – dokonalé 
Uskutečnění tvé vůle.

Své ano, přemilí synové, vložte do »ano«, které ustavičně opakuje vaše nebeská 
Matka svému Bohu, pro brzký triumf mého Neposkvrněného Srdce v triumfu milosr-
denství a lásky, pravdy a spravedlnosti. (…)“
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17. dubna 1981
Velký pátek

Dnes se opakuje jeho utrpení
„Přemilí synové, dnes se mnou prožívejte utrpení mého Syna Ježíše. Každý den se 

opakuje toto bolestné utrpení.
Vstupte se mnou do hlubin jeho Božského Srdce, abyste okusili celou trpkost jeho 

kalicha: opuštěný od svých, zrada Jidášova, všechen hřích světa, který ho drtí nesnesi-
telnou a smrtelnou tíhou. Když je lisován tímto lisem, vystupují kapky krve, skrápějí 
jeho tělo a padají dolů, aby svlažily zemi.

Jak těžce ještě dnes drtí jeho Srdce lehkomyslnost, s níž se k němu mnozí obrace-
jí zády, aby se hnali za ideály světa nebo cestou těch, kteří jej odmítají a popírají. Ko-
lik jeho učedníků každý den spí spánkem lhostejnosti, vnitřní prostřednosti, pochyb, 
nedostatku víry!

Políček, který mu dal služebník, se opakuje, stejně jako i onen bolestnější políček, 
kterým udeřil jeho duši velekněz, když ho obviňuje a odsuzuje: Slyšeli jste rouhání! 
Protože se dělal Synem Božím, hoden je smrti!

Existuje jiná tajná velerada, která jej denně soudí, obžalovává a odsuzuje a která se 
často skládá z těch, kteří jsou ve svém národě obdařeni mocí.

Pokračuje úsilí uznávat jej pouze jako člověka. Podobně i snaha mnohých popírat 
jeho Božství, jeho Božská slova vykládat jen lidsky, všechny zázraky vysvětlovat přiro-
zenými pojmy, a popírat dokonce historickou událost jeho zmrtvýchvstání.

Tento proces pokračuje. Je to stejně potupné a nespravedlivé odsouzení, které se 
opakuje.

Vizte ho před Pilátem, který jej soudí a nese hroznou odpovědnost rozhodnout 
o něm, a chtěl by jej zachránit … Ale ze zbabělosti ho vydává strašlivým ukrutnos-
tem: děsnému bičování, které trhá jeho kůži a jeho tělo proměňuje v jednu jedinou 
krvavou ránu … trním korunování; odsouzení a strašné cestě na Kalvárii… Potom ši-
benice kříže, smrtelný zápas po boku Matky, povolané, aby s ním duchovně zemřela.

Přemilí synové, v tichu, v modlitbě a v utrpení prožívejte se mnou tyto drahocen-
né hodiny Umučení. Opakuje se v církvi, která je jeho tajemné tělo; obnovuje se ve vás 
všech, kteří jste povoláni, abyste byli služebníky jeho lásky a jeho bolesti.

Trpte spolu se mnou soud světa, odmítání, pronásledování a odsouzení společnos-
ti, která pokračuje v popírání Boha a kráčí ve tmě zvrácenosti, nenávisti a nemravnosti.

Neste se mnou každý den svůj těžký kříž. Prolévejte svou krev z lásky. Nechte se 
položit na oltář téže šibenice – kříže.

Dovolte jako smírní beránci, aby vaše ruce a nohy byly také probodeny hřeby: mi-
lujte, odpouštějte, trpte a obětujte se Otci z lásky za záchranu všech.

Potom ať se stane, že vás vaše Matka položí do nového hrobu svého Neposkvrně-
ného Srdce, ve chvíli, kdy je celá církev zvána, aby tajemně prožívala toto umučení, 
rozsudek i smrt – v očekávání chvíle zmrtvýchvstání. (…)“
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Lomé (Togo, Afrika), 13. května 1981
64. výročí 1. zjevení ve Fatimě

Sestoupila jsem z nebe
„Procházíš mnoha africkými státy tohoto velkého světadílu, který je tak drahý mé-

mu Srdci pro chudobu, prostotu a dobrotu mnoha mých dětí.
Toto je doba, kdy musejí všichni vnímat mou zvláštní mateřskou přítomnost.
Daruj všem světlo, které vychází z  mého Neposkvrněného Srdce. Daruj je 

především mým nejmilejším synům misionářům, které s nesmírnou něhou mi-
luji.

Já, která sbírám každou jejich slzu, utírám každou kapku jejich potu, s radostí mě-
řím jejich námahu a počítám jejich bolestné kroky – jeden po druhém, jak bych moh-
la nevyjádřit svou mateřskou zálibu pro tyto své syny, kteří pro Ježíše zvolili zdejší 
život uprostřed tolika chudých, osamocených, evangeliu ještě tak vzdálených bratří, 
uprostřed velkých obětí a mnoha odříkání?

Světlo mého Neposkvrněného Srdce oblévá nyní všechny části světa a můj plán 
k záchraně a útěše všech se rýsuje stále jasněji.

Proto jsem se zjevila ve Fatimě třem malým dětem.
Přišla jsem z nebe, abych se s vámi vydala na cestu. Pociťujte tedy po svém boku 

přítomnost své nebeské Matky. Je to tichá a jasná přítomnost. Chce vás posilovat ve 
vaší únavě, podporuje vás při práci, chrání vás před mnoha nebezpečími a denně vás 
vede k tomu, abyste dobře plnili, co vám určil váš Otec, aby Nejsvětější Trojice moh-
la být dnes více oslavena.

Přišla jsem z nebe, abych se skrze vás zjevovala na všech cestách světa: na cestách, 
kudy chodí chudí a zoufalí, na bolestných cestách hříšníků a vzdálených, na cestách 
nemocných, nacházejících se ve smrtelné úzkosti a umírajících.

Všem, se kterými se setkáte na těchto cestách, musíte darovat světlo mého Srdce 
a něžnost mé mateřské lásky.

Proto vás chci stále více vychovávat k něžné lásce, k pozornosti vůči druhým, k pl-
né pohotovosti vůči každému z těch, se kterými se na svých cestách setkáte.

Přišla jsem z nebe, abych znovu žila ve vás a mohla vaším srdcem milovat, vaší pra-
cí pomáhat a vaším utrpením zachraňovat tolik svých dětí, které zbloudily a víc než 
kdy předtím potřebují opravdovou pomoc.

Ze všech cest pojďte ke své nebeské Matce. Moje Neposkvrněné Srdce je pro všech-
ny útočištěm, které vás přijímá odevšad, aby vás přivedlo k Bohu milosrdenství a zá-
chrany. S vámi a skrze vás se chci zjevovat, abych zachránila své nejpotřebnější děti. 
Proto opět přicházím z nebe na ubohou trpící zemi.“
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Tananarive (Madagaskar), 7. června 1981
Hod Boží svatodušní

Přijď, Duchu Svatý!
„Jsem nevěstou Ducha Svatého.
Moje mocná funkce Prostřednice mezi vámi a mým Synem Ježíšem se projevuje 

především v tom, že pro vás získávám přemíru Ducha lásky od Otce a Syna.
Tímto božským ohněm se musí církev obnovit a přetvořit. Tímto ohněm lásky bu-

de obnoven celý svět. Pod jeho mocným dechem života se konečně otevře nové ne-
be a nová země!

Připravte se na přijetí tohoto Božského Ducha ve večeřadle mého Neposkvrně-
ného Srdce.

Otec vám jej daruje, abyste se co nejvnitřněji spojili s jeho vlastním životem a aby 
obraz Syna, na kterém spočívá všechno jeho zalíbení, mohl ve vás zářit ve stále doko-
nalejší formě.

Ježíš vám jej uděluje jako nejcennější plod svého vykoupení, jako Svědka o  své 
Osobě a o svém božském poslání.

Také v  této daleké zemi, kde dnes prodléváš a kam jsi byl mnou přiveden, abys 
s mnoha mými syny pořádal večeřadla, vidíš, jak je rozšířeno evangelium cennou pra-
cí misionářů.

Celý svět musí být přiveden k plnosti pravdy, k Ježíšovu evangeliu, k jediné církvi, 
Kristem chtěné a založené, a to je úlohou Ducha Svatého.

Církev se musí otevřít jeho božskému ohni tak, aby – dokonale očištěná – byla při-
pravena přijmout jas svých nových Letnic, aby byla připravena na druhý, slavný pří-
chod mého Syna Ježíše.

Dnes vás všechny zvu ke vstupu do večeřadla mého Neposkvrněného Srdce: 
v  očekávání, že v  plnosti obdržíte dar Ducha lásky, který je vám darován Otcem 
a Synem.

Moje Neposkvrněné Srdce je zlatou bránou, skrze niž prochází Boží Duch, aby při-
šel k vám. Proto vás vyzývám, abyste často opakovali: 

»Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, své milované Nevěsty!«“

Valdragone (Republika San Marino), 1. července 1981
Svátek Nejdražší Krve Páně

Večeřadlo s vedoucími MKH
To je hodina mého vítězství

„Přemilí synové, jste zde v domě, který jsem vám připravila, a prožíváte tyto dny 
v trvalém večeřadle modlitby a bratrství, spolu se svou nebeskou Matkou.

Jsem s vámi stále. Připojuji se k vašim modlitbám a obětuji je Otci skrze svého 
Syna Ježíše, pomáhám vám navzájem se poznávat a milovat a vedu vás k dokonalé lás-
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ce. Kapu balzám na vaše rány a dávám sílu vaší slabosti. Moje zraněné Srdce dochází 
potěšení a moje bolest se – díky vám, mé malé děti – proměnila v radost.

Proč vás však chci ještě letos mít tady? Protože boj mezi vaší nebeskou Matkou – 
Ženou oděnou sluncem – a jejím Protivníkem – Rudým drakem – vstoupil do své zá-
věrečné fáze.

Co se událo v těchto měsících, má hluboký význam vzhledem k tomu, co již bylo 
předpověděno pro tuto periodu očišťování, kterou nyní prožíváte.

V Duchu moudrosti si proto máte umět vyložit znamení přítomného okamžiku. 
Proto jsem vás zavolala a přivedla sem, posílila jsem vás, protože můj velký plán se 
musí nyní splnit.

Mohu jej však splnit jen skrze vás.
Proto od vás čekám konečnou odpověď na své přání, na svou vůli. Nesmí být u to-

ho žádná pochybnost, žádná nerozhodnost, žádná nejistota. Mnoho, mnoho z  vás 
ochromil můj Protivník svými vychytralými a nebezpečnými zbraněmi!

Nehleďte na ty, kteří vás obklopují, nevěnujte pozornost kritice, kterou slyšíte, ani 
skepticismu, kterým se často toto moje Dílo zahaluje. Není všem dáno pochopit můj 
plán!

Vám to bylo dáno od Otce, vám, mým malým dětem, prostřednictvím Ježíše, který 
vás ve svém Duchu lásky položil do kolébky mého Neposkvrněného Srdce.

Jenom v mém Neposkvrněném Srdci je pramen vaší jistoty.
Tu jste mnou připravováni na velikou bitvu, která vás čeká.
Tu jste mnou formováni k  modlitbě, neboť to je zbraň, kterou musíte bojovat! 

Modlete se více! Modlete se stále, každé vaše jednání ať je modlitbou. Prožívejte svou 
mši, kterou se každý den s Ježíšem obětujete; modlete se dobře liturgii hodin, které 
Bohu zasvěcují rytmus vaší denní práce; modlete se s láskou a radostí svatý růženec. 
Rozjímejte má slova, která jsem vám řekla v těchto letech. Pomohou vám chápat evan-
gelium, které musíte dnes žít a ohlašovat všude.

Nemůžete sestoupit z této hory, aniž byste byli mnou proměněni v živé hostie, při-
nesené Duchem Svatým Otci pro záchranu světa a pro brzký příchod slavného Ježí-
šova království.

Zde vám pomáhám trpět. Mé Neposkvrněné Srdce se z kolébky stává oltářem, na 
němž vás každý den obětuji, aby Boží spravedlnost byla usmiřována a Boží milosr-
denství mohlo sestoupit jako déšť k obnově země.

Proto jste povoláni k velikému utrpení – následujíce mého prvního přemilého sy-
na, papeže, který už jde před vámi cestou na Kalvárii, cestou skrápěnou jeho vlastní 
krví, cestou, po níž spolu s ním vás vede vaše nebeská Matka.

Zde jste ode mne především formováni k dokonalosti lásky. Všichni vaši bratři 
v Hnutí jsou vám duchovně blízko. V tyto dny sestoupily mimořádné události do srd-
cí mých drahých, přemilých synů, roztroušených po všech částech světa.

Přišel čas, ve kterém chci žít ve vás a skrze vás se zjevovat všem.
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Chci milovat vaším srdcem, hledět vašima očima, těšit a dodávat odvahu vašimi 
rty, pomáhat vašima rukama, chodit vašima nohama, následovat vaše krvavé stopy 
a trpět vaším ukřižovaným tělem.

Toto je hodina závěrečného boje, tedy také hodina mého vítězství.
Proto jsem vás ještě jednou zavolala a vy jste odpověděli a přišli jste do tohoto ve-

čeřadla, kde se společně modlíme, milujeme a vzýváme Ducha Svatého, kterého vám 
v přehojné míře udělí Otec skrze Syna, abyste brzy mohli vidět nové nebe a novou ze-
mi.“

15. srpna 1981
Nanebevzetí Panny Marie

Útočiště hříšníků
„Nebe plesá při nazírání na oslavené tělo vaší nebeské Matky, v němž září jas Nej-

světější Trojice.
Hleďte na mne i vy a já vás osvítím.
Pohlížejte na mne v okamžicích pokušení, boje a  skleslosti, a dostanete odvahu 

a pomoc.
Jestliže by se vám přihodilo, že byste padli nebo pociťovali břemeno porážky, jestli-

že byste se octli pod hladinou zla a hříchu, přijďte ke mně a já vás podepřu.
Dívám se dnes svýma milosrdnýma očima na své hříšné děti a říkám jim: Jsem va-

še nebeská Matka a zvu vás, abyste se všichni schoulili pod můj neposkvrněný plášť, 
abyste byli chráněni a mohli být přivedeni k Ježíši, vašemu Spasiteli.

Jsem útočiště hříšníků! V okamžiku, kdy se rozpoutává zběsilost mého Protivní-
ka a daří se mu mnohé strhnout silou zla, které triumfuje, já zvu vás, své přemilé sy-
ny, abyste se obětovali a modlili za obrácení a záchranu všech hříšníků. Buďte vy sami 
spolu se mnou útočištěm hříšníků, ubohých, nemocných, zoufalých, malých a opuš-
těných.

Ze svého oslaveného těla vyzařuji své světlo na vaše smrtelné tělo; ze svého Nepo-
skvrněného Srdce sděluji svou lásku vašim nemocným srdcím, ze své blažené duše se-
sílám plnost milosti do vašich zraněných duší. Tak vás dnes přetvářím, neboť i skrze 
vás chci být útočištěm všech svých ubohých hříšných dětí.

Pojďte proto ke mně, potěším vás a povedu vás jistou cestou, která vás přivede sem 
do nebe, kde dosáhnete – ve světle a radosti Boží – cíle celé své pozemské existence!“

São Paolo (Brazílie), 4. září 1981
První sobota v měsíci

Matka Milosrdenství
„Opět jsi ve velkém národě tohoto obrovského kontinentu, abys pořádal večeřadla 

s přemilými syny a se všemi, kteří přijali mé pozvání a zasvětili se mému Neposkvr-
něnému Srdci.
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Církev pocítí stále víc mocnou pomoc, kterou jí poskytuje milosrdná láska mého 
Neposkvrněného Srdce.

Já jsem Matka Milosrdenství!
A moje přítomnost chce být dnes mocnější tam, kde Odpůrce natropil více škod 

a větší spoušť.
Vstupuji do prostoru tak zpustošené církve a sbírám polámané květiny, abych je 

narovnala, ty zvadlé abych vzkřísila, ty nakloněné abych napřímila; snažím se učinit 
tuto zahradu zase krásnou – má kvést a vonět jen pro lásku a slávu Ježíše!

I zde, kde Protivník tak poškodil církev, chci velkoryse rozdávat milosrdenství.
Používám tebe, ubohého malého dítěte, které jsem učinila znamením své milosrd-

né lásky, protože jsi povolán všem přinášet důvěru v mé mateřské Srdce.
Dodávej odvahy, těš, posiluj své spolubratry kněze. Hleď, jak trpí! Jsou opuštěni 

a velice malomyslní, skoro jako stádo bez pastýře, oni, kteří jsou povoláni být pastý-
ři stáda!

Chci být s Ježíšem jejich milující a chápající Pastýřkou!
Ať mě následují do bezpečného útočiště, které jsem pro ně připravila: do mého Ne-

poskvrněného Srdce.
Nes světlo a sílu mým ubohým dětem, zbloudivším ve zmatku, který prožíváte.
Posiluj je ve víře, v plné poslušnosti vůči papeži a hierarchii s ním spojené, upevňuj 

je v pravdě, svěř je všechny upřímným a velkodušným zasvěcením jich samých mé-
mu Neposkvrněnému Srdci.

Spěchám! Jako nikdy předtím potřebujete teď svou nebeskou Matku.
Proto se chci skrze vás zjevovat.
Doba, která vám zbývá, je krátká. Spěchejte všichni pod plášť Matky Milosrden-

ství, abyste byli ubráněni a uchráněni.“

Brasilia (Brazílie), 8. září 1981
Narození Panny Marie

Silou nepatrných
„Dívejte se dnes na svou Matku – děťátko.
Učte se být maličkými. Neobrátíte-li se a nebudete-li jako malé děti, nemůžete po-

chopit můj plán.
Jeho síla spočívá ve slabosti a jeho uskutečňování pokračuje každý den tiše a skry-

tě.
Mocí Ducha Svatého, který vše spaluje a obnovuje, přijde k vám království Boží 

cestou pokory a nepatrnosti.
Je-li vaše srdce zářivě čisté, může se otevřít Duchu Svatému, který přichází, aby vy-

dal svědectví ve slávě o triumfu mého Syna Ježíše.
Je-li váš duch učenlivý, pak můžete pochopit a přijmout toto pozvání.
Silou nepatrných bude poražen můj pyšný Protivník; celý svět bude obnoven!
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Proto se dnes všichni shromážděte kolem kolébky své Matky – děťátka – a opakuj-
te se mnou Pánu: »Protože jsem nepatrná, zalíbila jsem se Nejvyššímu. Bůh pohlédl 
milostivě na svou nepatrnou služebnici a veliké věci na mně vykonal ten, jenž je moc-
ný, jehož jméno je svaté.«“

Ponta Grossa (Paraná, Brazílie), 15. září 1981
 Svátek Panny Marie Bolestné

Matka všech bolestí
„Jsem vaše bolestná Matka. Mně patří všechny vaše bolesti.
V těchto chvílích i pro vás narůstají utrpení a trampoty, protože žijete v době, v níž 

lidská srdce ochladla a uzavírají se velkým sobectvím.
Přes všechna moje mateřská napomenutí a znamení, která jim Pánovo milosrden-

ství neustále posílá, běží lidstvo dál cestou svého zatvrzelého popírání Boha.
Tak se šíří mráz hříchu, nenávisti a násilí stále víc, a ti, kdo tomu všemu nejsnad-

něji padají za oběť, jsou mé děti, které se nejméně dovedou bránit a nejvíce potřebu-
jí ochranu.

Kolik je dnes chudých, bezprávných a všech těch, kteří žijí v podmínkách nelidské 
bídy, bez jisté práce, bez prostředků k životu; a kolik je těch, kteří se denně vzdalují od 
Boha a jeho zákona lásky, strženi mohutným šikem hlasatelů ateismu!

Lidstvo žije na vyprahlé a mrazivé poušti a ještě nikdy nebylo tak ohroženo jako 
nyní.

Bolest lidstva je uzavřena v  mém Neposkvrněném Srdci. Více než kdy předtím 
jsem dnes Matka všech bolestí a z mých milosrdných očí tekou slzy.

Slyšte mne a neodtahujte se od lásky své Bolestné Matky, která chce vás všechny 
přivést k záchraně.

Přemilí synové, v  této době se stáváte vy znamením mé nesmírné bolesti. Ve 
svých srdcích neste se mnou utrpení světa a církve v této její nové hodině agonie 
a výkupného utrpení. Jen a jen z naší bolesti může se zrodit pro všechny nové údo-
bí pokoje.“

Montevideo (Uruguay), 29. září 1981
 Archandělů Michaela, Gabriela, Rafaela

Královna andělů
„V  boji, do kterého vás volám, moji přemilí synové, budete zvlášť podporováni 

a chráněni anděly světla.
Jsem Královna andělů.
Na můj rozkaz shromažďují ve všech částech světa ty, které volám do svého velké-

ho vítězného šiku.
V boji mezi Ženou oděnou sluncem a Rudým drakem nejdůležitější úkol mají vy-

konat andělé. Proto se musíte učenlivě dát od nich vést.
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Andělé, archandělé a všechny nebeské zástupy jsou s vámi spojeni v tomto strašném 
boji proti Drakovi a jeho přívržencům. Ochraňují vás proti osidlům satana a mnoha dé-
monů, kteří se nyní v každé části světa utrhli z řetězu a soptí vztekem a ničí.

Je to jejich hodina, ale doba, kterou mají k dispozici, je krátká a dny jejich trium-
fu jsou sečteny.

Proto vám kladou nebezpečné a strašné léčky a nemohli byste jim uniknout bez 
zvláštní pomoci svých andělů strážných.

Mnohokrát denně zasahují, aby vás zachránili před všemi záludnými manévry, 
které můj Protivník proti vám lstivě podniká!

Proto vás zvu, abyste se stále více svěřovali andělům Páně.
Žijte ve světle jejich neviditelné, ale jisté a vzácné přítomnosti. Prosí za vás, dopro-

vázejí vás, podpírají vás v únavě, těší vás v bolesti, bdí nad vaším odpočinkem, berou 
vás za ruku a mírně vás táhnou na cestu, kterou jsem vám připravila.

Proste své anděly strážné a strastiplné hodiny očisty prožívejte v důvěře a vyrov-
nanosti.

V těchto okamžicích se skutečně nebe i země spojují v mimořádném společenství 
modlitby, lásky a činu pod vedením vaší nebeské Vojevůdkyně.“

 Buenos Aires (Argentina), 13. října 1981
 Výročí posledního zjevení ve Fatimě

Vnitřní rána
„Dnes jsi v Lujan, neproslulejší svatyni tohoto velkého národa, kde jsem velmi mi-

lována a ctěna.
Ve večeřadle vzpomínáš výročí mého posledního zjevení ve Fatimě téhož dne ro-

ku 1917.
Celý plán, který nyní uskutečňuji, byl vám už tehdy odhalen.
Vstupujete do nejtěžších a nejrozhodnějších časů.
Prožíváte poslední roky tohoto století, ve kterém se již odehrála velká část bitvy 

mezi vaší nebeskou Vojevůdkyní a jejím Protivníkem.
Prožíváte nyní její závěrečnou fázi. Proto vás každý den připravuji v  důvěře 

a v modlitbě na ty nejbolestnější hodiny.
S úzkostí a starostlivostí Matky, která vidí, jak veliké je nebezpečí, v němž se na-

cházíte, prosím vás ještě jednou: vraťte se k Bohu, který na vás na všechny čeká, aby 
vám daroval své odpuštění a svou otcovskou lásku.

Hleďte, kolika znameními doprovázím toto své úzkostlivé volání… Svými posel-
stvími a zjeveními v mnoha částech světa a svým častým proléváním slz – i krvavých 
– chci vám dát na srozuměnou, že hodina je vážná a že kalich Boží spravedlnosti se 
už naplnil.

V mém mateřském Srdci se otvírá vnitřní rána, když vidím, že se těmto mimořád-
ným zjevením nevěří a že nejsou přijímána.
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Co ještě víc mohu pro vás udělat, moje ubohé děti, které jste tak ohrožené a vysta-
vené nebezpečím?!

V krajním pokusu o záchranu dávám vám jisté útočiště svého Neposkvrněného 
Srdce. Ze všech stran světa vás burcuji tímto svým Dílem, abyste vstoupili svým za-
svěcením do tohoto útočiště.

A ty, můj malý, který jsi mnou veden a nesen, jdi do všech částí světa a přines všem 
moje naléhavé mateřské pozvání! Moje hodina přišla. (…)

Volejte hlasitě k Otci úpěnlivými prosbami a usmiřujte jej!
Ať tečou proudy milosrdenství ze Synova Božského Srdce na svět, který bude zcela 

obnoven mocným působením Ducha Svatého, aby v něm mohla opět zářit sláva Bo-
ha Otce.“

 Santiago de Chile, 22. října 1981
Přijde k vám pokoj

„I v této zemi, kterou velmi miluji, jsi všude chodil a uspořádával večeřadla s mý-
mi kněžími a s mnoha jinými mými dětmi.

Kolik lásky a kolik úcty ke mně nacházíš na všech cestách světa!
Nejvelkodušnější odpověď na mé mateřské pozvání mi dávají chudí, malí, pokorní, 

trpící, hříšníci. Tak se proměňují trny mé bolesti v květiny a slzy v úsměv.
Každý den vás vidím růst počtem i velkodušností a odevšad ke mně stoupá – stá-

le milejší – hlas vaší modlitby.
Jak miluji růženec, který se tak často modlíte, abyste splnili naléhavou výzvu své 

nebeské Matky!
S jakou radostí přijímám vaši odpověď na svou bolestnou výzvu, abyste se zasvě-

tili mému Neposkvrněnému Srdci, uprostřed velké lhostejnosti většiny mých ubo-
hých dětí!

Bojujeme společně a vy denně přivádíte mému šiku nové posily pro vítězství, kte-
ré jsem vám už oznámila.

Od mého Neposkvrněného Srdce přijde k vám pokoj!
V okamžiku, v němž se bude zdát vše ztraceno, uvidíte mimořádný zázrak Ženy 

oděné sluncem, která se zjeví v celé své moci.
Tma bude přemožena světlem, které osvítí celý svět. Led nenávisti bude přemo-

žen ohněm lásky; veliká vzpoura proti Bohu všeobecným návratem k jeho milosrd-
né otcovské lásce.

Ano, moji přemilí synové, čeká vás ještě utrpení a někteří z vás – v mém Neposkvr-
něném Srdci – budou obětováni; přece však pro vaši velkodušnou odpověď bude do-
ba velké zkoušky zkrácena.

Rychleji, než si vy sami můžete představit, přijde k vám království lásky a po-
koje mého Syna Ježíše, jemuž jedinému patří čest, moc a sláva od věčnosti do věč-
nosti.“
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 Quito (Ekvádor), 1. listopadu 1981
 Slavnost všech svatých

Společenství svatých
„Jsem Královna všech svatých.
Dnes jste zváni, abyste nahlíželi sem do ráje, kam vás předešlo tolik vašich bratří. 

Modlí se za vás a pomáhají vám, aby brzy přišlo také na zemi království Ježíše, který 
je v nebi důvodem naší radosti a slávy.

Toto společenství života s vašimi bratřími, kteří jsou již v ráji, ať je stále intenziv-
nější.

V této době se musí ještě intenzivněji žít společenství svatých, protože existuje jen 
jediná církev, v níž můj Syn žije a kraluje a kde je oslavován od svých bratří, kteří ješ-
tě bojují nebo trpí nebo se těší z věčné blaženosti.

Abys dokázal všude šířit moje pozvání a shromažďovat mé syny do mého šiku, jak 
mocně tě na tvé cestě stráží a ochraňují tvoji bratři, kteří již přišli sem nahoru!

Tvoří věnec světla kolem mého Neposkvrněného Srdce. Každé z těchto světel září 
na vás všechny, osvěcuje vás a vede na vašich cestách.

Nebeská Matka chce zesílit vaše pouta lásky s nebem, abyste se mohli každý den 
radovat ze společenství svatých a v jednotě s nimi kráčet vpřed.“

Puebla (Mexiko), 12. listopadu 1981
 Šestidenní večeřadlo s vedoucími MKH v Mexiku

Velká zkouška
„Jste zde shromážděni na celý týden v trvalém večeřadle, moji přemilí synové, při-

šli jste z nejvzdálenějších krajů Mexika, země, která mě tak miluje a kterou já ochra-
ňuji se zvláštní péčí a hájím proti mnohému zlu, jež ji teď ohrožuje.

Já jsem vaše sladká a milosrdná Matka.
Před mnoha lety jsem vtiskla svůj obraz na plášť svého malého Juana Diega, jemuž 

jsem se zjevila; dnes chci svůj obraz vtisknout do srdce a života každého z vás.
Tak jste poznačeni mou pečetí lásky, která vás odlišuje od těch, kteří se nechali 

svést bestií a nosí její rouhavé číslo.
Drak a bestie nezmohou nic proti těm, kdo jsou poznačeni mou pečetí. (Pozn. 

překl.: Bestie – šelma v překladu Dr. Petrů aj.)
Hvězda propasti bude pronásledovat všechny označené mou pečetí, ale nebude 

moci uškodit duši, do které jsem já vtiskla svůj obraz.
Krví, kterou mnozí z nich musí prolít, bude Boží spravedlnost usmířena a doba 

mého vítězství se uspíší. (…)
S  vaší modlitbou, utrpením a  osobním obětováním splním svůj plán. Uspíším 

chvíli triumfu svého Neposkvrněného Srdce v království Ježíše, který k vám přijde ve 
slávě. Tak začne nová doba pokoje a konečně uvidíte nové nebe a novou zemi. (…)

Mám s vámi velký plán: odpovězte všichni velkodušně!
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V tomto mimořádném večeřadle jsem pro vás vymohla skrze Ježíše od Otce dar 
Ducha Svatého. Přetvoří vás v »apoštoly těchto posledních dob«. (…)

Dejte mi svou modlitbu, své utrpení, svou důvěru.
Nemějte strach, napadne-li vás můj Protivník strašlivými úklady, abyste zmalo-

myslněli.
Jste moje děti, moji přemilí synové, moji apoštolové. Vaše světlo bude den ze dne 

sílit a vy budete vůdci a zachránci v okamžicích velkého soužení.
Modlete se, nejmilejší synové, protože přišla velká zkouška na vaši vlast, jakož i na 

celý svět.“

New York (USA), 8. prosince 1981
 Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Na cestě dokonalé lásky
„Jsi dnes o slavnosti Neposkvrněného Početí zde, abys velkým večeřadlem zakon-

čil tuto dlouhou a mimořádnou cestu, která byla poseta opravdovými divy milosti 
mého Neposkvrněného Srdce.

Jsem Neposkvrněné Početí.
Jsem vaše Matka – celá krásná.
Jsem Žena oděná sluncem.
Protože jsem bez stínu hříchu, ano i bez skvrny dědičného hříchu, před nímž jsem 

byla uchráněna jedinečnou výsadou, mohla jsem plně zrcadlit plán, který měl Otec 
při stvoření vesmíru. Tak mi bylo možno dokonale vzdát Pánu největší oslavu.

Protože jsem celá krásná a plná milosti, vyvolilo si mě Otcovo Slovo za příbytek, 
snížilo se k mé veliké nepatrnosti a sestoupilo božským zázrakem lásky do mého pa-
nenského lůna, přijalo lidskou přirozenost a stalo se mým Synem. Tak jsem se stala 
pravou Matkou Ježíšovou a pravou Matkou vaší.

Protože jsem vaše pravá Matka, pověřil mě Ježíš úkolem nepřetržitě rodit vás pro 
něho a uvádět vás na cestu lásky, Boží milosti, modlitby, pokání a vašeho vnitřního 
obrácení.

V tomto každodenním boji proti satanovi a proti hříchu je mým místem postave-
ní vítězné Vojevůdkyně.

Jsem dnes Žena oděná sluncem, která bojuje proti Rudému draku a jeho mocné-
mu vojsku.

Duch Svatý uděluje velkému šiku mých malých dětí statečnost a posilu.
Aby dokonale splnil vůli Otcovu, čeká Ježíš na okamžik, kdy skrze vás obnoví své 

království lásky. Tak uvede veškeré lidstvo zpět k jeho původní oslavě Boha. (…)
Pokračujte dál v co největší důvěře. Jděte za světlem své Neposkvrněné Matky.
Pokryji vás svým zářivým jasem, oději vás svými ctnostmi, označím vás svou pe-

četí, zjevím vám tajemství Boží moudrosti a povedu vás denně po cestě dokonalé lásky. 
Vašimi ústy, vy malí, ať je dnes možno vzdávat chválu a čest Nejsvětější Trojici!
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Jste nejhlubší radostí mého Neposkvrněného Srdce: jste již částí mého vítězství.
Všechny vás osvěcuji, chráním, utěšuji a žehnám!“

24. prosince 1981
Svatá noc

V kolébce utrpení
„Moji přemilí synové, bděte se mnou v modlitbě a očekávání.
Je to Svatá noc.
V okamžiku, kdy vše bylo v hlubokém mlčení, začíná na zemi velká modlitba Mat-

ky, která proniká a otvírá nebe, aby mezi vás sestoupilo její Božské Poupě.
Hledím do jeho očí, cítím tlouci jeho malé srdce a hladím svýma mateřskýma ru-

kama jeho ručky.
A kladu jej do kolébky – jsou to ubohé jesle – a to v ostrém nočním chladu a mra-

zu, který zavírá srdce všech.
Kolébka, do níž v této posvátné noci pokládám své nebeské Dítě, je tvořena z tram-

pot a utrpení všech lidí.
I o těchto Vánocích se modlitba vaší nebeské Matky stává ještě intenzivnější.
Dotýká se bolesti všech a zoufalství mnoha mých dětí.
Vidím utrpení polského národa, který mi byl zasvěcen a opakovaně v minulých 

dnech svěřen »mým« papežem.
Tento národ prožívá dramatické hodiny své Kalvárie a nese kříž smrtelného utr-

pení.
S mateřskou starostí hledím na jeho děti, které trpí zimou a hladem; na jeho mlá-

dež, která je vězněna a deportována; na jeho rozdělené rodiny; na jeho muže boju-
jící nerovný boj, aby bránili svá lidská práva; na jeho ženy, které prolévají tolik trp-
kých slz.

O těchto Vánocích se stává polský lid, mnou zvlášť milovaný, znamením výzvy pro 
všechny a symbolem toho, co čeká ubohé lidstvo.

Do kolébky tohoto nesmírného utrpení kladu dnes své nebeské Dítě.
Modlete se, aby se mu otevřela všechna srdce.
V okamžiku vašeho největšího utrpení vzejde z jeho Vánoc plnost světla pro nové 

zrození celého lidstva.“

31. prosince 1981
Poslední noc roku

Líbezný a smutný hlas
„Prožijte se mnou poslední hodiny roku, který se schyluje ke konci, v modlitbě 

a hlubokém mlčení. Tak uslyšíte ve svých srdcích líbezný a smutný hlas mého mateř-
ského nářku. A uvidíte stékat hojné slzy z mých milosrdných očí. A zpozorujete, že 
tlukot mého Neposkvrněného Srdce je ještě starostlivější a bolestiplnější.
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Protože v mém mateřském Srdci uslyšíte bít srdce celé církve, která ještě nikdy ne-
byla tak potupena mým Protivníkem a tak zrazena tolika svými dětmi; uslyšíte v něm 
bít srdce vaší vlasti, která ještě nikdy nebyla tak ohrožena ve svém životě a ve své svo-
bodě, a srdce celého ubohého lidstva, které teď dospělo k bolestným okamžikům své 
strašné zkoušky.

Jste na prahu závažných a bolestiplných událostí.
V mém Srdci se teď zrcadlí vaše vlastní starost, vaše úzkost a zmatek.
Hleďte v této noci na svou Neposkvrněnou Matku.
V mém mateřském Srdci jsou v každém okamžiku mnou obětovány Boží spravedl-

nosti vaše modlitby a utrpení – na znamení smíru a orodování za všechny.
Tak vám Otcovo milosrdenství připravuje každý nový den – a každý nový rok.
Kéž nový rok, který se právě rodí na tomto poblouzněném světě, otevře cestu va-

šeho návratu k Bohu záchrany.
Teď se pro tento svět otvírá velká hodina spravedlnosti a milosrdenství.
Proto vás zvu, moji přemilí synové, abyste drahocenné hodiny této poslední noci 

roku strávili na kolenou, v modlitbě a usmiřování.“
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