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Prosím všechny
o zasvěcení
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1. ledna 1984
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Dodejte si odvahy
„Začněte tento nový rok ve světle mého božského mateřství. Přemilí synové, tento
svátek musí být pro vás všechny znamením důvěry a naděje.
Dodejte si odvahy!
Já jsem Matka milosti a milosrdenství. Každý nový rok začíná uprostřed mračen, která se na obzoru nebezpečně stahují; když lidstvo není schopno najít cestu
zpět k Bohu a ve světě přibývá rozkladných sil zla a smrti, když nejistota a strach
poznamenávají běh vašich dní – pohleďte na mne jako na Matku Božího milosrdenství.
Dnes se skláním nad touto tak nemocnou a ohroženou generací s láskou, jakou má
Matka vůči svým dětem, nejpotřebnějším a vystaveným nebezpečí.
Svýma neposkvrněnýma rukama sbírám všechna utrpení a nesmírnou bídu lidstva
a odevzdávám je Srdci mého Syna Ježíše, aby vylil na svět proud své milosrdné lásky.
Odvahu! Vždyť Ježíš vás miluje svou božskou něžností a vaše nebeská Matka je
vždycky s vámi, aby sdílela vaše těžkosti a nebezpečí.
Odvahu! Já jsem Matka Spasitele a vašeho Vykupitele.
Ježíš vás jednou provždy vykoupil svým utrpením a smrtí za vás. Jeho oběť má
nekonečnou, nadčasovou cenu. Jeho krev, jeho rány, jeho bolestná agonie, jeho trpká smrt na kříži jsou cenou za spásu i pro toto vaše pokolení, které by bez něho bylo ztraceno.
Tato jeho oběť se tajemně obnovuje při slavení každé mše svaté.
Na všeobecné a opětovné odmítání Boha odpovídá svou stále novou a sklíčenou
prosbou: »Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí a co říkají!«
Na záplavu hříchu a zla se dnes božské Spravedlnosti znovu obětuje nevinná krev
pravého Beránka Božího, který snímá všechny hříchy světa.
Na hrozby války a zničení odpovídá jistota skutečné Ježíšovy přítomnosti mezi vámi v Eucharistii. On je život a navždy zvítězil nad hříchem a smrtí.
Na počátku nového roku pohleďte na Ježíše, vašeho Vykupitele, a na vaši nebeskou Matku, která vás těší a nabádá, abyste prostudovali ten podivuhodný plán své záchrany.
Jen odvahu! Já jsem Matka a Královna míru. Mým prostřednictvím k vám přijde
mír. Naslouchejte mému hlasu a dejte se mnou učenlivě vést.
V předvečer velikých zkoušek, které vás čekají, když se teď všichni bojí hrozeb
nové děsivé války, vězte, že moje přítomnost mezi vámi, tolika způsoby a takovými divy potvrzená, je dnes znamením, které vám říká, jak mé Neposkvrněné Srdce na konci velikého utrpení zvítězí. Bude to veliké vítězství lásky a pokoje v celém světě!“
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Svatyně Castelmonte (Udine, Itálie), 21. ledna 1984
(při koncelebraci ihned po evangeliu)
Sv. Anežky, panny a mučednice

Moje kniha
„Přijímám hold od vás, kteří jste přišli sem nahoru do mé svatyně, abyste své nebeské Matce poděkovali za její knihu.
»Moje kniha« se setkala již s tolika těžkostmi, ale kolik dobrého již udělala ve všech
světadílech, přeložena do mnoha jazyků!
Byl to nástroj, který přinesl do duší a srdcí tolika přemilých synů hlas nebeské Matky, projev mého mateřského plánu a pozvání, abyste se všichni shromáždili do útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Jak se má číst tato kniha?
S prostotou dítěte, které naslouchá matce. Neptá se, proč mluví nebo jak mluví nebo kam je svými slovy vede. Miluje ji a naslouchá: dělá to, co matka říká. Dítě je tak
šťastné, neboť cítí, že matka je vede a objasňuje mu věci, a tak roste každý den v životě díky jejímu vedení a formování jejími slovy.
Tak to má být i pro vás. Čtěte ji prostě, aniž byste si dělali problémy: jak mluvím,
proč mluvím, kde mluvím.
Mne zajímá jen to, abyste žili tak, jak jsem vám to řekla. Tehdy se zahřejí vaše srdce láskou a vaše duše budou osvíceny mým světlem. A já vás vnitřně přetvořím, když
vás každý den povedu, abyste dělali to, co se líbí Ježíšovu Srdci.
Jestliže jste se mi zasvětili, přijímám vás takové, jací jste, s vašimi omezenými možnostmi, s vašimi chybami a hříchy, s vaší zranitelností, ale pak vás budu každý den
přetvářet, abych vás přivedla k tomu, být podle plánu, který Bůh svěřil mému Neposkvrněnému Srdci.
Co říkám ve své knize?
Naznačuji jednoduchou a krásnou, ale obtížnou cestu (ó, jak obtížnou!), kterou
musíte jít, chcete-li žít své zasvěcení. Učím vás, jak se žije, formuji vás konkrétně k životu se mnou.
Říkám vám věci, které mi leží na Srdci, protože jsou to tytéž věci, které vám říkal
Ježíš v evangeliu, které se musí žít s prostotou malých, s žárem mučedníků, s věrností
odvážných svědků: musí se prožít doslova.
Proto vás volám k modlitbě, k pokání, k sebezáporu, ke cvičení ctností, k důvěře,
naději a ke cvičení stále dokonalejší lásky.
To vám chci říci. Nezdržujte se proto u předpovědí, které vám dávám s úmyslem,
abych vám pomohla pochopit doby, které prožíváte.
Jako matka vám říkám o nebezpečích, ve kterých žijete, o hrozbách, které se
vás týkají, jen proto, že se tomuto zlu ještě můžete vyhnout, nebezpečím můžete utéci, plán Boží spravedlnosti může být ještě vždycky změněn silou jeho milosrdné lásky.
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I když vám předpovídám tresty, pamatujte si, že se všechno může v každé chvíli
změnit silou vaší modlitby a vašeho smírného pokání.
Neříkejte proto: »To, co jsi nám předpověděla, se nestalo!«
Děkujte však se mnou nebeskému Otci, že na základě vaší odpovědi modlitby a zasvěcení, pro vaše utrpení, pro nesmírná utrpení tolika mých ubohých dětí On posunuje čas spravedlnosti, aby mohl rozkvést čas velikého milosrdenství. (…)“
Zompitta (Udine, Itálie), 24. ledna 1984
Svatého Františka Saleského

Má znamení
„Přemilí synové, přijímám tento růženec, který se spolu modlíte s tak velkou láskou a s takovou horlivostí.
Jako Matka vám chci říci, že jsem zde s vámi a jsem zastoupena sochou, kterou zde
máte. Každá moje socha je znamením mé přítomnosti a připomíná vám vaši nebeskou Matku; proto má být uctívána a umístěna tam, kde je větší možnost úcty.
Jako pohlížíte s láskou na fotografii nějaké drahé osoby, protože vám zprostředkuje vzpomínku a podobu, tak se máte dívat s láskou na každý obraz své nebeské Matky, protože vám zprostředkuje vzpomínku na ni, ba stává se zvláštním znamením její přítomnosti mezi vámi.
Jak mě bolí skutečnost, dnes tak častá, že jsem vyhazována z kostelů! Někdy mě dají zvenku, do chodby, takže mě nemůže uctít žádné z mých dětí.
Znamením, jak s radostí přijímám správnou úctu věnovanou mým obrazům, je také to, co působím touto malou sochou zde. Dávám vám trojí znamení. Jedno je znamení mých očí, které znenadání ožívají, druhé je barva mé tváře, která se mění, a třetí
je znamení mého Srdce, které vydává vůni, jednou slabou, jindy silnější.
Znamením, které vám dávám očima, vám chci ukázat, že vaše nebeská Matka na
vás hledí svýma milosrdnýma očima více než kdy předtím. Není vám vzdálená: zná
vás ve všech těžkostech, ve kterých se nalézáte, v nesnadných okamžicích, které prožíváte, se všemi útrapami, které vás čekají, s velkým křížem, který musíte nést.
A těmato očima se dívám na všechny: na vzdálené, na ateisty, na závislé na drogách, na mé ubohé hříšné děti, abych je poznala tak, jak jsou, abych jim pomohla,
abych je zavedla na cestu dobra, na cestu návratu k Bohu, konverze, modlitby, postu
a pokání.
Zvláštním způsobem se dívám na vás, moji přemilí, kteří jste předmětem mé mateřské vlídnosti; především hledím na vás, přemilé z mého kněžského Hnutí, kteří jste
pro mne důvodem mého potěšení.
Dívám se na vás a osvěcuji vás svou vlastní krásou. Ve vás obrážím svůj nebeský jas. Svou čistotou musíte být liliemi, svou vůní růžemi, svou nepatrností alpskými fialkami: tak upleťte tuto korunku lásky, která květem oživí trnovou korunu mé
bolesti.
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Znamením, které vám dávám barvou tváře, vám chci ukázat, že jsem Matkou
všech, že mám dnes účast na všech vašich potřebách a raduji se ze všech vašich radostí, avšak též trpím vašimi četnými útrapami.
Když je nějaká maminka spokojena a překypuje radostí, vidíte, jak zčervená její tvář; když je znepokojena údělem svých dětí, vidíte ji, jak v tváři celá zbledne. Když
se to stává s pozemskou maminkou, děje se to i u mne, a znamení, které vám dávám,
tak lidské a mateřské, vám má říci, že jako Matka mám opravdu účast na chvílích celé vaší existence.
Když trpíte, trpím i já; když máte radost, mám radost i já; když jste dobří, překypuji
radostí, když mě milujete, celá červenám radostí, kterou mi působíte.
Znamení, které vám dávám vůní, kterou vydechuji silněji nebo slaběji, vám chci
ukázat, že jsem stále s vámi, ale obzvláště když toho nejvíce potřebujete.
Necítíte-li vůni nebo cítíte-li ji velmi slabě, není to proto, že bych vás nemilovala nebo že byste byli špatní. Matka miluje velkou milosrdnou láskou i ty, kteří ji více potřebují.
Pochopte teď, proč můj mateřský soucit směřuje k hříšníkům: ke všem, avšak
zvláště k nejvzdálenějším, k těm, kteří nejvíce potřebují Boží milosrdenství. Když
jsem se zjevila ve Fatimě, naučila jsem vás takto prosit Ježíše:
»Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«
Miluji všechny, počínaje nejvzdálenějšími, těmito mými hříšnými dětmi, jimž
jsem bezpečným útočištěm.
Dívejte se na mé milosrdné oči, které prolévají slzy bolesti a soucitu. Na tolika
místech dávám toto znamení, dávám stékat ze svých očí hojným slzám, někdy i krvavým.
Abych dala znamení své přítomnosti a poskytla vašemu životu bezpečnou oporu a v souženích, jež prožíváte, vás vyzvala k radosti a k důvěře, dávám vám na tolika
místech ve světě stále svá mateřská poselství, která vám zprostředkovávají jistotu, že
vás sleduji a že s vámi žiji, všecko pro vás připravuji, vedu vás za ruku obtížnou cestou tohoto času očisty.
Vonné znamení mé přítomnosti jsou má zjevení, která nadále uskutečňuji v mnoha krajinách země. Ano, v těchto dobách se zjevuji v Evropě, v Asii, v Africe, v Americe a ve vzdálené Oceánii. Celý svět je přikryt mým pláštěm.
V nynějším závěrečném boji mezi mnou a mým Protivníkem vám praví moje mimořádná přítomnost, že moje vítězství už započalo.
Moji přemilí synové, jak vás miluji! Vás, kterým jsem tolik dala, prosím, abyste
mne milovali víc! (…)“
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San Marco (Udine, Itálie), 28. ledna 1984
Sv. Tomáše Akvinského

Můj dar pro vás
„(…) Všechno je pro vás v životě do každé podrobnosti připraveno Prozřetelností
Boha Otce a vaší nebeskou Matkou: okamžiky utrpení, okamžiky duchovních zkoušek i vnějších těžkostí, chvíle radosti a útěchy, chvíle obzvláštní horlivosti a spojení
se mnou.
Všechno je Boží dar pro vás, který vám dává Ježíš prostřednictvím Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky. Proto je to také můj dar.
Když se mé Srdce naplněné milostí a láskou otvírá a zaplavuje vás mou zvláštní
mateřskou láskou, která vás povzbuzuje a utěšuje, čím je toto otevření se mé mateřské něžnosti, plnosti mého Neposkvrněného Srdce, ne-li darem, který vám dávám?
Úkolem Matky je připravovat každý den tento dar pro své děti. Pro všechny. Pro ty
nejvíce vzdálené je to dar milosrdenství a odpuštění; pro hříšníky je to bolestný dar
volání na cestu dobra; pro tolik trpících je to dar soucitu a posily; pro všechny umírající je to dar podpory, aby dobře uzavřeli svůj život na tomto světě a aby otevřeli zlatou bránu života, který je čeká.
Pro vás, moji přemilí, tím darem je zcela, zcela zvláštní láska, která se projevuje
v zařizování všech věcí a v uspořádávání všech okolností vašeho dne jako výšivka, celá krásná, utkaná prsty vaší nebeské Matky.
Všechno to, že můžete být pospolu, že se můžete shromažďovat v modlitbě, že můžete často recitovat mou modlitbu svatého růžence, že se vzájemně milujete, a to i s vašimi
slabostmi a lidskými souženími, všechno je dar mého Neposkvrněného Srdce.
Pokračujte stále sjednoceni, držte se za ruce jako bratři, spolu se modlete, spolu se
mějte rádi, spolu se radujte i trpte, protože jsem vám už odhalila svůj plán, který se
musí provést v jednotě ještě dokonalejší!
Darem mého Neposkvrněného Srdce – ano, zcela zvláštním darem – je tato kniha,
která obsahuje moje poselství.
V mé knize je už odhaleno, co musíte vědět. Dovedete-li ji číst, je tam celý můj
plán – jeho příprava, jeho bolestné uskutečňování i jeho světlé a vítězné naplnění.
Čtěte ji, moji přemilí synové, rozjímejte o tom, žijte to! Nemějte žádných pochyb:
Já k vám mluvím! Jsem přítomna, zjevuji se skrze ona slova. Teprve později pochopíte cenu tohoto mého mateřského poselství.
Darem mého Neposkvrněného Srdce je plán, který jsem vám zjevila. Když k vám
mluvím, užívám vašich lidských slov, ale zatímco vy vykládáte zkušenosti svého pozemského života, já k vám mluvím Světlem ráje. V Srdci mého Syna Ježíše a v hlubokém tajemství Nejsvětější Trojice se tvoří jediná realita, která spojuje v pravém společenství života přítomné, minulé a budoucí; církev, která triumfuje a raduje se v nebi,
církev, která trpí a očišťuje se v očistci, a církev, která ještě zápasí na pouti vaší ubohou zemí.
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Ve vizi tohoto božského společenství, které nás nyní spojuje, mluvím k vám vždy
ve světle věčnosti, takže pro mne není rozdílu mezi mými dětmi, které žijí v ráji, které
jsou ještě v očistci, a těmi, které ještě chodí po zemi…
Proto vidím ještě blízko vás velmi vzácné údy svého Hnutí, vaše bratry a mé přemilé syny, kteří už přišli sem nahoru a tvoří krásnou harmonii…
Snažte se cítit blízkost vašich bratří kněží, kteří už přišli sem nahoru, protože stále
tvoří část mého Hnutí. Musíte je cítit jako živé údy, pracující, spolubojující a vzácné
členy mého vítězného šiku, který bojuje podle mých příkazů.
Toto mé Hnutí je pro církev darem mého Neposkvrněného Srdce: je jedině mým
dílem!
Jedenáct let šířím toto Hnutí v každé části světa: volám své syny a oni mi odpovídají. Jedenáct let realizuji mistrovské dílo lásky a milosrdenství pro triumf svého Neposkvrněného Srdce. Každá věc, kterou jsem vám řekla, se uskuteční do písmene: církev bude stále více chápat, jakým darem mého Neposkvrněného Srdce je Mariánské
kněžské hnutí, protože také jím chci dát církvi jistotu o své trvalé přítomnosti a o své
mateřské ochraně. (…)
Především však budou darem mého Neposkvrněného Srdce nové Letnice.
Jako ve večeřadle v Jeruzalémě apoštolové, shromáždění se mnou na modlitbách,
připravovali okamžik prvních Letnic, tak ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce
(a proto i ve večeřadlech, kde se vy spojujete v modlitbě), apoštolové těchto posledních časů, můžete s vaší nebeskou Matkou dosáhnout nového vylití Ducha Svatého.
Bude to Duch lásky, se svým mocným, ohnivým a milostiplným působením, který od základu obnoví celý svět.
Bude to On, Duch lásky, se svou velkou silou svatosti a světla, který přivede k novému jasu mou církev a učiní ji pokornou a chudou, evangelní a čistou, milosrdnou
a svatou.
Bude to Duch lásky, jenž ohněm nesčetných utrpení obnoví všechno stvořené, aby
se opět stalo onou Boží zahradou, novým zemským rájem, ve kterém bude Ježíš stále
s vámi jako slunce plné světla, které bude všude zářit svými paprsky.“
2. února 1984
Uvedení Dítěte Ježíše do chrámu

Probodnutá duše
„V okamžiku, ve kterém uvádím své dítě Ježíše do chrámu a mé Srdce překypuje mateřskou blažeností, když vidím, jak Duch odhalil dvěma prostým starým lidem
tajemný plán Otcův, moje duše je probodnuta prorockými slovy, která se obracejí na
mne: »On bude znamením odporu, ke spáse a ke zkáze mnohých … a tvou duši pronikne meč!«
Hle, tak bylo odhaleno i hluboké tajemství mého božského a univerzálního mateřství.
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Je to tajemství lásky.
Mé Srdce Matky se otvírá k lásce dokonalým způsobem. Žádné jiné stvoření nemůže nikdy mít tak hlubokou schopnost lásky.
Může-li být velikost mateřské lásky měřena počtem dětí, považte, jak velká musí
být láska vaší nebeské Matky, které Ježíš svěřil jako děti všechny lidi!
Jak velká je moje mateřská láska! Objímá všechny a každého zvlášť, každého sleduje na jeho cestě, má účast na jeho nesnázích, sdílí vaše utrpení, pomáhá vám ve všech
potřebách, je u vás v nebezpečích, bdí v rozhodných chvílích, nikdy nikoho neopustí,
nikdy na nikoho nezapomene.
Pronikněte do tajemství mé mateřské lásky, a budete vždycky potěšeni.
Je to také tajemství bolesti.
V okamžiku, ve kterém mi kněz vrátil Dítě Ježíše do náruče a já se na ně dívám,
jak je ve svých čtyřiceti dnech života krásné a svěží jako právě rozvitý květ, prorocký
hlas starce Simeona mě přinutí vidět je v duchu už jako rozpjatého na kříži: tu opravdu proniká mou duši meč.
Jsem Matka s probodenou duší! Proto i všechny vaše rány, děti, jsou teď mými ranami, jako se mými staly rány mého Syna Ježíše.
Žijete dny velkých utrpení, kterých stále více přibývá, zvláště pro vás, moji přemilí.
Čas, který žijete, je poznamenáván ranami všeho druhu, které působí stálé a vše
obecné odmítání Boha, velké zapomínání na vaše povinnosti, rozšířený zvyk ignorovat přikázání Božího zákona a už je neposlouchat.
V církvi roste zmatení: příliš málo je těch, kteří přijímají moje pozvání nechat se
mnou formovat a vést s pokornou učenlivostí mého Dítěte Ježíše. Tak houstne tma
v myslích, v srdcích a v duších.
Jsem vaše Matka s probodenou duší: jsem po vašem boku, abych zacelovala vaše rány.
Neztrácejte odvahu! Modlete se, čiňte pokání, buďte malí a učenliví, nechte se
mnou formovat, nechte se nést v mém Srdci nad bouřlivými vodami. Odvahu! Nade
všechno chce moje probodená duše vylévat na vás plnost svého světla a své milosti.“
19. března 1984
Slavnost sv. Josefa

Dívejte se na mého snoubence Josefa
„Přemilí synové, dívejte se dnes na mého nejčistšího snoubence Josefa, který je
vám všem příkladem, jak se má s láskou, čistotou, s vírou a vytrvalostí podporovat
Boží plán.
V životě byl pro mne snoubencem čistým a věrným, vzácným spolupracovníkem
v láskyplném opatrování Dítěte Ježíše; mlčenlivý a prozíravý dělník, dával pozor, aby
nám nikdy nescházely prostředky nutné pro naši lidskou existenci, byl spravedlivý
a silný v každodenním plnění úkolu jemu svěřeného nebeským Otcem.
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Jak miloval a každý den sledoval obdivuhodný růst našeho božského Syna Ježíše!
A Ježíš mu to odplácel hlubokým synovským citem: jak mu naslouchal a poslouchal
ho, jak ho utěšoval a pomáhal mu!
Chci, synové přemilí, aby i ve vás kvetly ony ctnosti, které Josefa přivedly k takové
dokonalosti v plnění prozřetelnostního plánu.
Ať je i ve vás jeho mlčení a jeho skrytost, nutná v těchto dobách, abyste mohli plnit plán, který jsem vám svěřila.
Žijte daleko od hluku a vzruchu, křiku a rámusu, který vás stále více obklopuje.
Zachovávejte si svůj vnitřní klid v tichém rozhovoru s Ježíšem a se svou nebeskou
Matkou.
Nikdy se nezúčastňujte profánních představení a zavírejte oči před lehkými svody
světa. Musíte umět vyhnout se zchytralé taktice mravní zvrácenosti, dnes tak lstivým
a nebezpečným způsobem rozšiřované tiskem a televizí.
Neztrácejte čas před televizorem, protože tak ukrádáte vzácné chvíle určené modlitbě a naslouchání mému slovu.
I vy mějte Josefovu panickou čistotu: já chci, abyste se více odpoutali od sebe samých, od tvorů, od lidských věcí, abyste byli vnitřně svobodni a schopni milovat
a s věrnou vytrvalostí plnit, cokoliv bude po vás žádat Pán.
Napodobujte mého milovaného snoubence Josefa v jeho pokorné a důvěryplné
modlitbě, v jeho namáhavé práci, v trpělivosti a velké dobrotě.
Svěřujte sebe i moje Hnutí jeho mocné ochraně. Tak jako dovedl chránit ohrožovaný život Dítěte Ježíše, tak bude nyní ochraňovat toto mé Dílo lásky ve chvílích, kdy
bude mým Protivníkem napadáno a potíráno.
S ním a naším božským Dítětem Ježíšem vás dnes povzbuzuji a žehnám vám.“
25. března 1984
Svátek Zvěstování P. Marie

Po všech chci zasvěcení
„Dívejte se na nevýslovný okamžik Zvěstování: archanděl Gabriel byl Bohem poslán, aby přijal moje »ano« k uskutečnění jeho věčného plánu spásy a k velkému tajemství Vtělení Slova v mém panenském lůně. Pak pochopíte, proč po vás chci, abyste
se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci.
Ano, já sama jsem projevila tuto svou vůli ve Fatimě, když jsem se zjevila roku
1917. Vícekrát jsem to žádala po své dceři, sestře Lucii: je na zemi, aby plnila toto poslání, které jsem jí svěřila. V těchto letech jsem to vytrvale a naléhavě žádala prostřednictvím poselství, svěřeného mému Kněžskému hnutí.
Dnes chci znovu po všech zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Žádám je především od papeže Jana Pavla II., prvního přemilého syna, který je
slavnostním způsobem provádí u příležitosti tohoto svátku, potom co napsal všem
biskupům světa, aby je vykonali v jednotě s ním.
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Bohužel ne všichni biskupové přijali tuto výzvu! Zvláštní okolnosti ještě nedovolily, aby se mi zasvětilo výslovně Rusko, jak jsem to vícekrát žádala. Jak jsem vám už
řekla, toto zasvěcení mně bude uskutečněno, až krvavé události budou právě na cestě uskutečňování.
Žehnám odvážnému aktu »svého« papeže, který chtěl svěřit svět a všechny národy mému Neposkvrněnému Srdci; přijímám to s láskou a vděčností a kvůli tomu slibuji, že se budu přimlouvat za to, aby hodiny očisty byly hodně zkráceny a aby zkouška byla méně těžká.
Chci však toto zasvěcení po všech biskupech, po všech kněžích, po všech řeholních
osobách a po všech věřících. Teď je hodina, ve které se musí celá církev shromáždit,
schoulit v bezpečném útočišti mého Neposkvrněného Srdce.
Proč po vás chci toto zasvěcení?
Když se nějaká věc zasvěcuje, zbavuje se možnosti jakéhokoliv jiného použití, aby
mohla být užita jenom k posvátnému účelu. Tak je to s předmětem, když je určen
k bohopoctě.
Může se však také jednat o osobu, když je ona volána Bohem, aby mu vzdávala dokonalou úctu. Pochopte proto, že pravým aktem zasvěcení je akt křtu.
Touto svátostí, ustanovenou Ježíšem, uděluje se vám milost, jež vás zařazuje do řádu života vyššího, než je váš, to je do řádu nadpřirozeného. Tak máte účast na božské
přirozenosti, vstupujete do společenství lásky s Bohem a vaše činy mají novou hodnotu, která převyšuje hodnotu vaší přirozenosti, protože mají opravdovou hodnotu
božskou.
Po křtu jste tedy určeni k dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice a zasvěceni k životu
v lásce Otcově, v následování Syna a v plném společenství s Duchem Svatým. Skutečnost, která charakterizuje zásvětný akt, je jeho totalita: když jste zasvěcováni, jste od
té chvíle zasvěceni celí a provždy!
Když po vás chci zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, je to proto, abyste pochopili, že se mně musíte svěřit úplně, způsobem totálním a trvalým, věčným, abych
já mohla s vámi disponovat podle vůle Boží!
Vy se musíte svěřit cele, dávajíce mi všechno. Nemůžete mi něco dát a něco si ještě
nechat pro sebe: musíte být opravdově a výlučně celí moji.
A pak, nemůžete se mi svěřit jeden den a druhý den zase se mi nesvěřit, nebo svěřit
se mi na nějaký úsek času, pokud vy budete chtít, nýbrž provždy! Právě proto, abych
podtrhla tento důležitý aspekt celostné a trvalé příslušnosti ke mně, vaší nebeské Matce, požaduji zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Jak máte prožívat toto zasvěcení?
Rozjímáte-li to nevypověditelné tajemství, na které dnes církev vzpomíná, pochopíte, jak máte žít, prožívat zasvěcení, které po vás chci.
Slovo Otce se mi z lásky cele svěřilo. Po mém »ano« sestoupilo do mého panenského lůna.
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Svěřilo se mi ve své božskosti. Věčné Slovo, druhá božská Osoba Nejsvětější Trojice, se po Vtělení ukrylo a schoulilo v maličkém bytě, zázračně připraveném Duchem
Svatým v mém panenském lůně.
Svěřilo se mi ve své lidskosti tak hlubokým způsobem, jako se svěřuje každé dítě své mamince, od níž očekává všecko: krev, tělo, dech, potravu a lásku, aby každým
dnem rostlo v jejím lůně a pak – po narození – každým rokem u své matky.
Proto jako jsem Matka Vtělení, jsem také Matkou Vykoupení, které tady má už
svůj podivuhodný začátek.
Pohleďte, jak jsem proto se svým Synem Ježíšem co nejvnitřněji spojena; spolupracuji s ním na jeho díle spásy po dobu jeho dětství, dospívání, po třicet let jeho skrytého života v Nazaretě, po dobu jeho veřejného působení, až ke kříži, kde se obětuji a trpím s ním a zachycuji jeho poslední slova lásky a bolesti, jimiž mne dává jako
opravdovou Matku celému lidstvu. Přemilí synové, povolaní ve všem napodobovat Ježíše, protože jste jeho služebníci, napodobujte ho i v tomto úplném svěřování se nebeské Matce. Proto vás žádám, abyste se mi dali svým zasvěcením.
Budu moci být vám Matkou pozornou, zúčastněnou a působící, abyste rostli v Božím plánu, abyste ve svém životě realizovali velký dar kněžství, k němuž jste byli povoláni; každý den vám budu pomáhat ke stále lepšímu následování Ježíše, který musí být vaším jediným vzorem a vaší největší láskou. Budete jeho opravdovými nástroji
a věrnými spolupracovníky na jeho vykoupení. Toto je dnes nutné pro záchranu celého lidstva, tak nemocného a vzdáleného od Boha a od církve.
Pán může lidstvo zachránit mimořádným zásahem své milosrdné lásky. A vy, kněží Kristovi a moji přemilí synové, jste voláni být nástroji triumfu milosrdné Ježíšovy lásky.
To je dnes nezbytné pro mou církev, která se musí zhojit z ran nevěry a odpadu,
aby se znovu vrátila ke svatosti a ke svému lesku.
Vaše nebeská Matka ji chce zhojit skrze vás, moji kněží. Učiním to brzo, dovolíte-li mi působit ve vás, svěříte-li se s učenlivostí a prostotou mému milosrdnému mateřskému jednání.
Proto i dnes se na vás obracím se sklíčenou, úpěnlivou prosbou, abyste se zasvětili
mému Neposkvrněnému Srdci.“
20. dubna 1984
Velký pátek
U každého oltáře
„Jsem vaše Matka, tak bolestiplná! Jsem u svého Syna Ježíše v okamžiku, kdy vystupuje na Kalvárii, vyčerpaný bezmezným utrpením a tíhou kříže, který nese s mírností a láskou.
Nohy zanechávají na zemi stopy krve, ruce svírají kříž, který těžce doléhá na ramena posetá ranami, tělo je rozervané a pohmožděné hrozným bičováním, z hlavy stékají potůčky krve, které vycházejí z ran otevřených trnovou korunou…
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Kolik námahy stojí Ježíše ten výstup; kolik utrpení mu působí každý krok, který
dělá k vrcholu Kalvárie.
Potácí se, zastavuje se, je roztřesený zimničným chvěním a bolestí, naklání se, jako
by chtěl nabrat novou energii: už nemůže dál a padá na zem!
Ejhle, člověk! Hle, děti, váš Král!
Chtěla bych ho pozvednout rozkmitáním svého mateřského Srdce, pomoci mu silou své bolesti, povzbudit ho útěchou své přítomnosti. Hladím ho vzdechy své modlitby, doprovázím jej úzkostí raněné matky, k vrcholu Golgoty jej vedu na svém Neposkvrněném Srdci, sjednoceném s jeho Srdcem v jedné jediné oběti Otcově vůli.
Jsem u něho, když ho násilně zbavují jeho šatů a s mateřským gestem, které ti katové pochopili a přijali, mu dávám svůj bělostný závoj, aby byl ve svém studu ušetřen;
dívám se na něho, když ho natahují na šibenici kříže. Cítím kladivo na hřebech, které mu pronikají rukama a nohama; duší mi proniká strašný náraz paty kříže do země,
až se Ježíš otřásá bolestí.
Jsem pod křížem v ten Velký pátek, abych tu spolu se Synem prožívala ty dlouhé
a hrozné hodiny jeho umučení.
Pokoj, který sestupuje z jeho obětovaného těla, mne zahaluje jako plášť; jako řeka
milosti mne zaplavuje a cítím, jak se otvírám bezmezné schopnosti lásky.
Moje duše se otvírá k novému a většímu mateřskému povolání, zatím co mé Neposkvrněné Srdce během hodin jeho agonie sbírá každou drahocennou kapku jeho
bolesti.
Tento Velký pátek opravdu prosvětlil každý den vašeho pozemského putování, který vám Pán popřál, ó moji synové, neboť v tento den jste byli vykoupeni.
Hleďte všichni na toho, kterého dnes probodli!
Nechejte se umýt jeho krví, proniknout jeho láskou, obrodit jeho bolestí, ukrýt se
v jeho ranách, obnovit se z jeho výkupného, vykoupit se jeho novou a věčnou Obětí.
Tento Velký pátek se opakuje, když se Ježíš dále za vás obětuje, i když nekrvavým
způsobem, v oběti mše svaté. Mysticky se pro vás obnovuje nejvyšší dar tohoto dne.
Avšak po boku Ježíše, který se obětuje, opakuje se také oběť vaší nebeské Matky,
která je vždycky přítomna u každého oltáře, na kterém se slaví mše svatá, tak jako byla přítomna během tohoto dlouhého a bolestného Velkého pátku.
Vaše důvěra ať je veliká a neodolatelná! Zlo, každé zlo, a duch zla, satan, váš Protivník od počátku, byl poražen a je nyní donucen k věčnému otroctví.
Jeho dnešní velké vzbouření ať vás neděsí, ať vás nemate! Žijte v radosti a pokoji Ježíše, sladké a něžné oběti, na kříži obětované Otci jako cena vašeho věčného vykoupení.
Teď když tma znovu padla na svět a noc zahaluje zbloudilé lidstvo, v tento Velký
pátek se dívejte na Toho, kterého probodli, abyste pochopili, jak bylo jeho vítězství
nad zlem, nad nenávistí a nad smrtí pro vás nyní provždy získáno silou milosrdné lásky Ježíše, vašeho božského Vykupitele.“
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13. května 1984
Výroční den prvního zjevení ve Fatimě

Obraťte se!
„Toto je můj čas. Zatímco dnes vzpomínáte na moje první zjevení ve Fatimě roku
1917, prožíváte události, které jsem vám už tehdy předpověděla.
Jste uprostřed údobí, ve kterém nyní zápas mezi mnou, »Ženou oděnou sluncem«,
a mým Protivníkem, »Rudým drakem«, směřuje ke svému závěru.
Proto se zjevuji ještě novým způsobem, ještě mimořádnějším způsobem, abych
vám potvrdila, jak trvalá, habituální je moje přítomnost mezi vámi.
Všem sděluji své mateřské přání poselstvím, které se dnes stalo urgentním a úzkostlivým:
Obraťte se a litujte svých hříchů!
Obraťte se a vraťte se k Bohu, který vás zachrání.
Obraťte se a choďte cestou dobra, lásky a svatosti.
Toto je ještě pro vás drahocenný čas k obrácení. Přijměte mé pozvání, kterým se
ještě tolika způsoby obracím na své děti, tak ohrožené.
Více se modlete, modlete se svatý růženec, modlete se spolu ve večeřadlech, modlete se zejména v rodině!
Chci, aby se křesťanské rodiny vrátily k modlitbám se mnou a skrze mne, abyste
byli uchráněni od velkých zel, která hrozí.
Umrtvujte se v duchu pokání a tělesným postem!
Půst, kterému dávám přednost, je půst od zla a hříchu; půst odříkání se kouření,
alkoholu, kina a televize. Nedívejte se na televizní představení, která kazí vaši vnitřní
čistotu a do duše vnášejí rozptýlení a lehkomyslnost a do srdce zasévají zárodky zla.
Chci po vás také tělesný půst, aspoň občas, jak to požadoval můj Syn Ježíš v evangeliu, když řekl: »Jisté druhy démonů se mohou vyhnat jen modlitbou a postem.«
Zasvěcujte se neustále mému Neposkvrněnému Srdci a žijte v každodenním společenství života a lásky se mnou.
Jsem Matkou víry, jsem Panna věrná a vy dnes můžete ode mne žádat pomoc,
abyste zůstali věrni v pravé víře. Proto vás vybízím, abyste naslouchali papeži a následovali ho; má od Ježíše příslib neomylnosti. A recitujte často Věřím jako opětované vyznání své víry.
Budete-li dělat to, co po vás chci, půjdete se mnou každý den ke svému obrácení.
Prožívejte dobře tento úsek času, který vám ještě poskytuje milosrdná Ježíšova láska.
Prožijte s důvěrou a radostí blízký okamžik triumfu mého Neposkvrněného Srdce.“
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30. června 1984
Svátek Neposkvrněného Srdce Mariina

Tajemství mého Neposkvrněného Srdce
„Uctívejte mé Neposkvrněné Srdce, přemilí synové. Dnes vás církev vybízí, abyste se
dívali na tajemství lásky a milosrdenství, skryté v mém Neposkvrněném Srdci.
Uctíváte-li mé Srdce, vzdáváte chvály Nejsvětější Trojici, které se v něm dostává
nejvyšší slávy, protože si z této mé nebeské zahrady učinila místo svého božského zalíbení.
V něm se s radostí zrcadlí Otec; Slovo se ukládá jako do drahocenné kolébky,
Duch Svatý hoří nejčistším světlem své božské lásky.
Uctíváte-li mé Neposkvrněné Srdce, vzdáváte chvály i vaší nebeské Matce, neboť
v něm je uzavřeno tajemství Božího zalíbení ve mně a tajemství výsad, kterými jsem
Bohem ozdobena.
Tak uctíváte také mé jedinečné výsady Neposkvrněného Početí, božského Mateřství, tělesného Nanebevzetí, plnosti milosti a stálého panenství.
Cestou mého Srdce dospějete k pochopení, že vaše nebeská Matka je božské mistrovské dílo, a budete se z toho těšit.
Milujete-li toto Srdce, jste vy sami obdařováni mou mateřskou láskou a mou neposkvrněnou slitovností.
V hloubi Neposkvrněného Srdce se děje div, který ve vás každý den konám tím, že
vás činím stále podobnějšími sobě a že vaše duše přetvářím podle podoby své duše.
Dávám vám také účast na svém duchu, abyste mohli skutečně růst v mém životě
a stát se dnes vyjádřením přítomnosti vaší nebeské Matky.
Formuji vás k čistotě ducha, srdce a těla; tak budete kolem sebe šířit čistotu mého
neposkvrněného světla.
Dám vám účast na své schopnosti milovat a vaše srdce se otevře jako útočiště záchrany pro ty, kteří zabloudili na cestě omylu a hříchu.
Propůjčím vašemu způsobu jednání lahodnost, abyste mohli být se všemi zadobře a milosrdní.
Dám útěchu a balzám do vašich gest, abyste mohli léčit bolestné rány nemocných
a všech mých hříšných dětí.
Stanete se tedy v dnešní době konkrétním výrazem mé mateřské lásky.
Přinášíte-li náhradu bolesti mého Neposkvrněného Srdce, stáváte se pro mne důvodem velké radosti a útěchy, neboť skrze vás mohu jednat v těchto letech a vybudovat svůj velký plán záchrany.
Je to plán, který ještě tajím; odhalím jej pouze svým maličkým, kteří přijímají mé
pozvání, aby mne ctili, milovali a přinášeli smírnou náhradu, chápajíce stále více tajemství lásky a milosrdenství mého Neposkvrněného Srdce.“
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Valdragone (Republika San Marino), 5. července 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s italsky mluvícími kněžími MKH

Matka Kněze Ježíše
„Přemilí synové, jak je vítáno v mém Srdci toto trvalé večeřadlo bratrství a modlitby, které konáte spolu se mnou, svou nebeskou Matkou!
Já jsem Matka Kněze Ježíše.
Mé Neposkvrněné Srdce se stalo stálým oltářem, na kterém chtěl Ježíš přinést svou
kněžskou oběť svému Otci.
Od nevýslovného okamžiku Vtělení, když se Slovo Otce uložilo do mého panenského lůna a kdy se Božství pokořilo, přijímajíc do sebe první zárodek lidské přirozenosti, mé Neposkvrněné Srdce se stalo oltářem, na kterém se uskutečnil první kněžský čin mého Syna Ježíše.
Doprovázela jsem ho stále při každém tak dokonalém obětování jako kněze a jako obětního daru.
Počínaje narozením v chudobě až po dětství prožité ve vyhnanství, od mládí stráveného v pokojné práci a učenlivé službě až k veřejnému životu, který proběhl krátce
v tolika strastech a tolika neporozuměních, až konečně v bolestiplném dokonání v krvavé agonii a v smrti na kříži: celý Ježíšův život byl trvajícím kněžským aktem, který
přinesl v oběť Otci s láskou pro vaši záchranu.
Ježíš chtěl, aby jeho Matka mohla v každém okamžiku jeho oběti s ním trpět
a s ním se obětovat.
Proto jsem se stala jeho spolupracovnicí v jeho vykupitelském díle – opravdovou
Spoluvykupitelkou – a jsem především Matkou Ježíše jako Kněze.
Pochopte tedy, že k vám pociťuji zvláštní lásku, moji synové, kterým byl svěřen velký dar kněžství.
Jsem u vás v každém okamžiku vašeho denního úkolu, aby byl celý zasvěcen a darován Otci ve stálé kněžské oběti.
Jsem s vámi v okamžiku modlitby, práce, v hodinách radosti a utrpení, samoty
a opuštěnosti.
Jsem stále u vás, když slavíte oběť mše svaté, která obnovuje onu oběť, kterou Ježíš dokonal na kříži.
S Ježíšem, který dnes vykonává svou oběť vaším prostřednictvím, jsem stále u kaž
dého oltáře, abych spoluobětovala s vámi nebeskému Otci na svém Neposkvrněném
Srdci tu drahocennou Oběť vašeho vykoupení.
Dnes je nutné postavit do jasnějšího světla cenu mše svaté jako Oběti, která nekrvavým způsobem obnovuje Oběť vykonanou Ježíšem na Kalvárii.
Toto je moje doba a já jsem s vámi, synové, abych přijímala vaše trvale kněžské
jednání.
Proto se dejte s učenlivostí mnou formovat.
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V těchto duchovních cvičeních ve formě trvalého večeřadla, která – jak si to přeji –
by se mohla stále více rozšiřovat, vás jemně připravuji na vaše obětování.
Jako malé beránky jsem vás shromáždila ve svém ovčinci, abych vás připravila na
obětování, které vás čeká.
Nyní se na vás dívám se zalíbením, neboť podporujete mou činnost, jež vás připravuje k obětování Pánu na oltáři mého Neposkvrněného Srdce za záchranu světa.“
15. srpna 1984
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Choďte ve světle
„Z ráje, do kterého jsem byla vzata i s tělem, se dnes dívám na vás svýma mateřskýma a milosrdnýma očima.
Sesílám na vás paprsky svého neposkvrněného světla a v hluboké tmě, kterou jste
stále více obklopeni, vás zvu, abyste sledovali světlou stopu, která vychází z mého Srdce.
Moje malé děti, choďte ve světle vaší nebeské Matky; nechte se nést dopředu na vlně
její rajské vůně.
Choďte ve světle víry.
Toto je doba, kdy jsou mé děti vystaveny velkému nebezpečí, že se vzdálí od pravé víry.
Šíří se bludy, naslouchá se jim a jde se za nimi, propagují se a rozšiřují především
tiskem, i tiskem náboženského zaměření. Jak velice potřebujeme dnes literaturu, která by rozšiřovala pravdu víry v její jasnosti a v její úplnosti!
Nyní je nutné být na pozoru, modlit se a pevně zůstat věrnými autentickému učitelskému úřadu církve.
Proto vás zvu, abyste naslouchali výkladům papeže, často se modlili Věřím jako vyznání vaší katolické víry a též abyste meditovali úplné vyznání víry, které složil můj
přemilý syn papež Pavel VI., který již přišel sem nahoru.
Tak setrváte v pravé víře, přemilí synové vaší Matky, která je pro všechny vzorem,
jak se má věřit, zachovávat, milovat a žít jedině Slovo Boží.
Choďte ve světle milosti.
Jako strašná rakovina infikuje dnes hřích stále více duší a vede je k smrti.
Kdybyste se dívali mýma očima, viděli byste, jak se tato duchovní epidemie rozšířila, způsobila u tolika mých dětí spoušť a činí je oběťmi zla.
Je nutné, abyste se stali nástroji, kterých použiji k uzdravení všech ubohých hříšníků. Proto vás zvu, abyste chodili cestou lásky a Boží milosti, umrtvování a pokání,
modlitby a svatosti.
Choďte ve světle lásky.
V těchto dobách se všude rozšiřuje ve stále nebezpečnější formě nenávist a bezuzdné sobectví.
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Můj Protivník rozsévá všude rozkol: v rodinách, v řeholních komunitách, v církvi,
v celé lidské společnosti.
Jak je dnes těžké navzájem si rozumět, kolik námahy stojí žít ve shodě a vzájemném porozumění!
Vyzývám vás proto, abyste zůstali stále v mém pokoji a stali se nástroji pokoje pro
všechny.
Proto vás zvu s mírnou přísností k mlčení, ke konkrétním činům lásky a společenství, abyste pomáhali tomu, kdo je v nouzi, abyste říkali vždycky slova pokoje a usmíření se všemi.
Tak budete šířit v záplavě temnoty mé neposkvrněné světlo a přispívat k tomu, aby
se váš pozemský život přetvořil podle vzoru onoho života, jakým se žije zde nahoře
v ráji. Do tohoto ráje byla vaše nebeská Matka vzata také se svým oslaveným tělem.“
Altötting (Německo), 30. srpna 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s německy mluvícími kněžími MKH

Matka víry
„Jsem Matka víry. Jsem Panna věrná. Jak jsem spokojena, přemilí synové z Německa, Švýcarska, Rakouska, Holandska a Maďarska, s těmito dny duchovních cvičení,
která děláte společně se mnou ve formě trvajícího večeřadla.
Vaše horoucí a vytrvalá modlitba velice utěšuje mé Neposkvrněné Srdce, které je
nyní více než kdykoliv jindy ovinuto trnovou korunou.
Ve vašich zemích existuje pro vás velké nebezpečí a působí mému mateřskému
Srdci starosti, protože se stále více rozšiřují bludy, protože se konají pokusy oslabit
pouto, které vás spojuje s papežem, a protože také tak mnoho duší přestává uctívat
vaši nebeskou Matku.
V těchto dnech trvání večeřadla sesílám ze svého Neposkvrněného Srdce mimořádné milosti na vás a na všechny mně zasvěcené děti. Chci pro vás dosáhnout od Ducha Svatého daru vaší duchovní proměny, která vás přivede k tomu, abyste byli dnes
odvážnými svědky.
Staňte se svědky víry.
Opatrujte všechny ty, kteří jsou vám svěřeni, v pravé víře. Proto je braňte před –
dnes tak velmi rozšířeným – nebezpečím, aby neupadli do bludu. Nepřijímejte žádný
blud: odhalujte jej, když se nabízí ukrytý pod zdáním pravdy, neboť pak je ještě nebezpečnější.
Nebojte se, že budete proto odsouzeni jako zaostalí a nemoderní, neboť jako Ježíš,
tak i jeho evangelium je stejné: včera, dnes i na věky!
Obnovujte často s věřícími vyznání vaší víry a proste mne, Matku víry, o milost,
abyste mohli stále zůstávat v pravdě, kterou vám zjevil můj božský Syn Ježíš.
Buďte svědky jednoty.
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Především musíte být spojeni s papežem, kterého Kristus ustanovil jako základ
své církve.
Dnes se může zachránit ve víře jen ten, kdo zůstává spojen s papežem. Naslouchejte mu, následujte ho, rozšiřujte s odvahou jeho nauku.
Buďte také spojeni se svými biskupy prostřednictvím modlitby, dobrým příkladem, účinnou spoluprací.
Ať jsou podporováni svědectvím vašeho života k vymýcení bludu ze svaté církve, ať
jsou povzbuzováni ve své těžké službě vaší poslušností a vaší dětinnou láskou.
Přiveďte všechny věřící k této jednotě života s biskupy spojenými s papežem.
Tak potěšíte mé Srdce, dnes tak plné bolu a ran kvůli velké nejednotě, která pronikla do nitra mé církve.
Buďte svědky pravé úcty ke mně.
Ve vašich zemích trvá silná snaha odstranit mne ze života a zbožnosti tak mnohých mých dětí. Vaším úkolem je přičinit se, abych opět zazářila nad vaší cestou.
Proto vás zvu, abyste rozmnožovali večeřadla modlitby a života se mnou. Konejte je všude!
Shromažďujte kolem sebe věřící, abyste se modlili svatý růženec, rozjímali moje
slova, abyste obnovovali zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a žili je!
Čím více budu opět zářit v životě církve, tím více se bude od ní vzdalovat temnota bludu a nevěry.
Odvahu! Odjíždějte z tohoto večeřadla s mým mateřským požehnáním. V okamžicích největšího nebezpečí vás budu chránit a bránit.
Pro vaši tak velkorysou a horlivou odpověď, že se zasvětíte mému Neposkvrněnému Srdci a že půjdete kupředu se mnou, budete ušetřeni mnohého zla.
Spolu s vámi žehnám všem mým synům kněžím a věřícím sousedních národů, kteří obzvlášť hodně trpí a modlí se v naději na velmi blízké osvobození.“
Strasbourg (Francie), 13. září 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s francouzsky mluvícími kněžími MKH

Ve večeřadle se mnou
„Přemilí synové, jsem velmi spokojena s vaším holdem modlitby a bratrství, který
přinášíte mému Neposkvrněnému Srdci v těchto dnech trvalého večeřadla.
V těchto dobách chci, aby se moji milovaní kněží a všechny mně zasvěcené děti
shromažďovali ve večeřadlech modlitby a života se mnou.
Ve večeřadle se mnou vás vedu k modlitbě; té je teď nutně třeba stále více používat
jako zbraně, se kterou musíte bojovat a vítězně vybojovat bitvu proti satanovi a všem
zlým duchům, kteří se v těchto dobách s velkou násilností uvolnili z pout.
Především je to bitva, která se odehrává na úrovni duchů, a tak musíte bojovat
s duchovní zbraní modlitby.
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Kolik síly dodáváte mému mateřskému dílu přímluvy a smírné nápravy, když se
společně modlíte liturgii hodin a svatý růženec, a zvláště když přinášíte Oběť nové
a věčné smlouvy svým denním slavením Eucharistie!
Ve večeřadle se mnou vám dodávám odvahu pokračovat v obtížné cestě vaší doby,
abyste odpovídali s radostí a nesmírnou nadějí na dar vašeho povolání.
Jak mnoho mých synů kněží se cítí v této době stále osamělejšími, protože jsou obklopeni velkou lhostejností a malým ohlasem, mají před sebou těžké břemeno práce
a velmi často podléhají únavě a malomyslnosti.
Mějte odvahu, moji přemilí synové!
Ježíš je stále s vámi a dodává vám ve vaší únavě moc a sílu, daruje vaší práci úspěch
a zúrodní svou milostí všechno, co děláte při výkonu své kněžské služby.
Plody uvidíte teprve v ráji, bohaté a podivuhodné, a ty budou důležitým podílem
odměny, která vás čeká.
Ve večeřadle se mnou vás učím, abyste viděli mým mateřským a milosrdným zrakem dnešní zlo, vychovávám vás, protože si přeji, abyste se sami stali lékem proti těmto zlům.
Podívejte se, jak je církev především ve vašich zemích zraňována od mého Protivníka, který usiluje zatemnit ji bludem – přejímaným a hlásaným, usiluje zranit ji
mravní nevázaností, která svedla mnohé k tomu, že všechno omlouvají a žijí v hříchu;
usiluje ochromit církev duchem světa, který pronikl do jejího nitra a vysušil mnohé
kněze a Bohu zasvěcené životy.
Zvláště tři rány způsobují bolest mému Neposkvrněnému Srdci:
Katecheze, která často již nesouhlasí s pravdou, kterou učil Ježíš a kterou ještě dnes
předkládá všem k věření pravý učitelský úřad církve.
Sekularismus, zesvětštění: proniklo do života tolika pokřtěných, především do života tak mnohých kněží! Svým duševním postojem, způsobem života a jednání a také svým oděvem se nechovají jako učedníci Kristovi, ale řídí se duchem světa, ve kterém žijí.
Kéž byste mohli vidět mýma očima, jak veliké je toto zpustošení, které zasáhlo církev!
Prázdnota, opuštěnost a přehlížení, kterým je obklopen Ježíš přítomný v Eucharistii!
Příliš mnohých svatokrádeží se dopouštějí ti, kteří už ve skutečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii nevěří, a ti, kteří jdou k svatému přijímání ve stavu smrtelného hříchu – bez zpovědi.
Přemilí synové, vy buďte lékem proti těmto zlům větším přilnutím k učitelskému
úřadu církve. A proto ať se stále zvětšuje vaše jednota myšlení a života s papežem.
Všem dávejte příklad svatého, přísného, soustředěného a umrtveného života. Noste znamení utrpení Ježíšova na svém těle a noste i zevně znamení vašeho zasvěcení jemu tím, že budete vždycky oblékat svůj církevní šat.
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Odporujte ve všem zesvětšťování, které vás obklopuje, a nebojte se, jestliže se i vy
– jako Ježíš – stanete podnětem odporu.
Staňte se hořícími plameny adorace a zadostiučinění Ježíši přítomnému v Eucharistii.
Slavte mši svatou s láskou a vnitřní živou účastí. Často se zpovídejte a pomáhejte
věřícím, aby se chodili často zpovídat.
Konejte časté hodiny adorace Eucharistie a přivádějte všechny duše k Srdci Ježíšovu, které je pramenem milosti a Božího milosrdenství.
Nyní připravujte ve večeřadle se mnou druhé Letnice, které už už přijdou, aby neodolatelnou silou Ducha lásky mohla být uzdravena církev a aby mohl být obnoven
celý svět.“
Fatima (Portugalsko), 20. září 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s portugalsky a španělsky mluvícími kněžími MKH

Buďte mými apoštoly
„Jak těší mé Srdce, tak plné bolesti, toto trvalé večeřadlo, které konáte se mnou
v těchto dnech vy, přemilí synové z Portugalska a Španělska!
Buďte spojeni v modlitbě!
Tak propůjčujete sílu mému mateřskému dílu přímluvy a smíření; tak si vyprosíte
od Otce a Syna dar Ducha Svatého, který něžně promění celý váš život; tak jste velkou
pomocí tolika vašim bratřím a mým přemilým synům, kterým satan dnes zvlášť strojí nástrahy, zraňuje je a klame.
Buďte spojeni v bratrství!
Rosťte stále více ve vzájemné lásce!
Překonávejte nástrahy mého Protivníka, který se především ve vašich zemích pokouší přivést vás k rozkolu tím, že klade překážky vašemu bratrskému porozumění
a vzájemné lásce, kterou – jak to já chci – musíte prožívat dokonale!
Proto vás zvu, abyste byli malí, pokorní, učenliví a prostí.
Buďte malými dětmi, které se nechávají stále nosit v mém mateřském náručí,
abych mohla skrze vás vyplnit svůj plán.
Buďte také odvážnými svědky vaší nebeské Matky!
Ve vás chci být oslavena.
Skrze vás chci být stále více uctívána.
Vy jste povoláni, abyste se stali mými apoštoly v těchto pro vás tak těžkých dobách.
Buďte mými apoštoly tím, že budete prožívat a rozšiřovat všechno, co jsem vám
v těchto letech řekla.
Já sama vedu kupředu své dílo Mariánského kněžského hnutí tím, co jsem vám
sdělila knihou svých poselství a prostřednictvím svého malého syna, kterého jsem si
vyvolila jako svůj nástroj, aby toto dílo rozšířil do všech částí světa.
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Buďte všichni stále více spojeni s tímto mým malým synem, jen tak budete mít jistotu, že jdete kupředu ve světle, které vám dávám.
Musíte být bdělí, neboť ve vašich zemích se můj Protivník pokouší udělat všechno
pro to, aby tuto vaši jednotu rozbil.
Buďte mými apoštoly tím, že budete všude rozšiřovat jenom světlo Kristovo. Zvěstujte s odvahou a bez bázně pravdu evangelia, kterou papež a učitelský úřad církve předkládá stále všem k věření. A tím dáte příklad života, který se ve všem shoduje s evangeliem.
Chci vás přivést k vysokému vrcholu svatosti, abych rozdrtila útok svého Protivníka, který se – zvláště ve vašich zemích ‑ snaží zatemnit církev zesvětštěním, které proniklo hluboko do života mně zasvěcených dětí a do mnoha řeholních domů.
Buďte mými apoštoly tím, že budete rozšiřovat mé světlo a přivádět všechny do útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Jak velikou práci koná potajmu zednářství a komunismus, aby zničily mou církev,
která byla ve vašich zemích vždycky zářící a kvetoucí!
Odpovězte na tyto temné útoky tím, že budete všude rozšiřovat mé světlo.
Všem dávejte jistotu, kterou jsem vám připravila pro krvavé dny, které vás čekají:
útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Bojujte modlitbou a pokáním. Růženec ať je zbraní vašeho vítězství!
Jsem Královna svatého růžence.
Jsem Matka víry.
Jsem Královna míru!
Z tohoto místa, kde jsem se zjevila jako Žena oděná sluncem, žehnám vám všem
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
Londýn (Anglie), 24. října 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
s anglicky mluvícími kněžími MKH

Bojujte, přemilí synové!
„S radostí přijímám modlitbu a bratrství, které vás v těchto dnech spojuje ve večeřadle života se mnou, přemilí synové mého Hnutí z Anglie, Irska, země dnes tak ohrožené mým Protivníkem, ale mnou tak velice milované a chráněné!
Spojuji se s vaší neustálou modlitbou, abych pro vás dosáhla od Otce a Syna dar
Ducha Svatého: on ať vás posílí ve všem povolání, dodá odvahy ve vašem apoštolátě,
propůjčí vaší námaze úspěch a vašim duším ať dá útěchu!
Odvahu, moji přemilí synové, neboť toto je můj čas a já volám vás, kteří tvoříte můj
šik, do boje za vítězství mého Syna Ježíše v triumfu lásky a dobra.
Vy jste mnou formováni, abyste šířili Kristovo světlo, jeho pravdu, jeho evangelium v těchto dnech tmy a temnoty.
Vy jste voláni, abyste se stali mým apoštoly v těžkých dobách, které prožíváte.
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Bojujte, moji přemilí, s láskou, která musí ve vás stále růst, až dosáhne dimenzí božské lásky Srdce mého Syna Ježíše.
Hleďte, jak můj Protivník ve vašich zemích bojuje především nenávistí, která přináší všude rozdělení a nejednotu, bezuzdné sobectví a násilí.
Tak padá mnoho mých dětí za oběť terorismu a krev teče po vašich ulicích.
Dejte zvítězit lásce a dobru!
Uhaste oheň nenávisti rosou své kněžské lásky.
Staňte se mými nástroji a vytvářejte kolem sebe společenství a bratrství. Jednejte proto se všemi s laskavostí mé mateřské lásky, zvláště však s těmi, kteří jsou nejpotřebnější a nejvíce vzdáleni.
Bojujte, moji přemilí, modlitbou: máte ji konat ve spojení se mnou a máte ji obětovat Bohu jako svůj nejcennější přínos k záchraně světa.
Ve vašich zemích se církev jeví ještě rozdělená, a proto mnozí pociťují problém její jednoty jako velmi naléhavý.
Žehnám úsilí, která se podnikají na tolika stranách, aby se uskutečnilo dosažení
jednoty církve. Ale svěřuji vám, moje děti, že se to může stát jen zvláštním divem Ducha Svatého a zvláštním zásahem mého Neposkvrněného Srdce.
Proto potřebuji mnoho modliteb. Jedním dnem intenzivní modlitby se dosáhne
více než roky nepřetržité diskuse.
Modlete se s vírou a důvěrou; s usebraností a vytrvalostí; dobře recitujte liturgii
hodin, svatý růženec a mše svatá ať je středem vašeho denního apoštolského díla.
Znásobujte všude večeřadla modlitby a bratrství.
Slibuji vám, že po vítězství mého Neposkvrněného Srdce vaše země budou mít radost, když uvidí obnovenou a sjednocenou církev, která bude na všechny strany vyzařovat Kristovu tvář.
Bojujte, moji přemilí, svým osobním sebeobětováním.
Darujte mi všechna svá utrpení!
Pro mne jsou cenná, neboť je mohu obětovat Ježíšovi, aby byla spojena s jeho stálou kněžskou přímluvou za vás.
Především ve vašich zemích vás svádí můj Protivník jedem novopohanství a nemravnosti, který se stále víc rozšiřuje a kosí oběti mezi tak mnohými mými dětmi.
Jak mnoho mladých je svedeno neřestí a hledají jenom požitky; nakaženi velkým
rozšířením nemravnosti a drog žijí jako nemocní, kteří potřebují pomoci, aby byli uzdraveni!
Vaše kněžská utrpení jsou účinným lékem na tak mnoho ran, které dnes postihují moje ubohé děti ve stále větším počtu. Proto vás denně volám k většímu sebeobětování!
Ať je ve vás pokoj Ježíšův a můj pokoj!
Žijte v pokoji srdce. Rozšiřujte kolem sebe pokoj!
Já jsem Královna pokoje. Já jsem Matka útěchy.
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Vaším prostřednictvím dnes žehnám všechny přemilé syny a mně zasvěcené děti
těchto vašich zemí a celého světa.“
Poutní chrám Castelmonte (Udine, Itálie), 9. listopadu 1984
(Během koncelebrace, hned po evangeliu)

Má poselství
„Přemilí synové, přišli jste dnes ještě sem nahoru do mé svatyně, k mému velmi
uctívanému obrazu, protože je znamením mé zcela zvláštní přítomnosti mezi vámi.
Přišli jste sem, abyste vyprošovali mou ochranu pro církev, svět a Mariánské kněžské hnutí, rozeseté v každé části světa.
S jakou radostí přijímám mši svatou, kterou slavíte k mé poctě!
Chci, aby s vámi byli duchovně spojeni přemilí synové mého Hnutí všech pěti světadílů, neboť nyní nastal můj čas!
V těchto letech jsem vás vychovala jako Matka prostřednictvím svých poselství. Je
to tolik slov Moudrosti, která jsem nechala proudit z mého Neposkvrněného Srdce,
abych vás vychovala pro svůj plán.
Má poselství vám především ukazují jednoduchou a jasnou cestu, kterou jsem vám
naznačila a kterou musíte jít každý den, abyste mohli žít zasvěcení, které jste mně vykonali, abyste rostli v mé lásce a v žití se mnou a stávali se stále zralejšími a připravenějšími splnit úlohu, kterou jsem vám stanovila.
Jestliže někteří z vás po tom, co se mi zasvětili, zůstanou stát, je to tím, že mým poselstvím už nenaslouchali, neuvažovali o nich a nežili je.
Ó, má poselství se po mém vítězství stanou světlem pro celou mou církev; potom
se porozumí, jak mnoho jsem v těch letech pro vás vykonala!
Uvažujte o mých poselstvích, žijte je!
Jestliže žijete to, co jsem vám řekla, a jdete cestou, kterou jsem vám ukázala, budete bezpečně kráčet vpřed cestou zasvěcení, jež jste mi učinili, a budete uskutečňovat
velký plán vítězství mého Neposkvrněného Srdce.
V opačném případě se zastavíte pochybováním, ztrátou odvahy, těžkostmi a odporem, se kterým se setkáte. Zůstanete stát a nebudete připraveni splnit to, co jsem pro
vás připravila a co je dnes tak nutné pro záchranu světa a obnovu církve, jejíž jsem
Matkou.
V těchto poselstvích vám také odhaluji svůj plán tiché přípravy, bolestného provedení a vítězného naplnění.
Nyní přicházíte k nejbolestnější části očisty, která se uskuteční v těchto letech před
velkým vítězstvím mého Neposkvrněného Srdce v příchodu velkolepého království
Ježíšova k vám.
Je to plán, který zahrnuje toto století.
V roce 1917 jsem jej předem vyjádřila ve Fatimě téměř jako prorocké oznámení
v okamžiku, kdy se ukázal jasným velký boj mezi Ženou sluncem oděnou a Rudým
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drakem, boj, který měl trvat po celé století jako pyšná výzva Bohu ze strany mého
Protivníka, jistého, že dosáhne zničení církve a že svede celé lidstvo k všeobecnému
odmítnutí Boha.
Pán mu připustil tento časový úsek, protože nakonec bude pýcha Rudého draka vítězně zlomena pokorou, nepatrností a mocí vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem,
která nyní shromažďuje všechny své malé děti do svého šiku připraveného k boji.
Nyní, když jste dospěli do nejbolestnějších a nejkrvavějších let tohoto velkého boje, sama jsem osobně zasáhla, abych si vytvořila svůj šik prostřednictvím Mariánského kněžského hnutí, které je mým dílem. Proto jsem mezi nejslabšími vybrala jako
svůj nástroj jednoho syna, lidsky nejnevhodnějšího, přivedla jsem ho do každé části
světa, aby všem ukázal, že to, co se nyní děje, děje se jenom mým osobním a mimořádným zásahem.
Proto se neboj, synu, těžkostí, se kterými se setkáváš, když se ti zdá, že někdy mnou
vyvolený nástroj – oklamaný satanem – už nechce odpovídat na můj plán.
Měj ke mně důvěru: Já sama jsem Vojevůdkyní svého šiku, já sama jsem Matkou
a Královnou svého Hnutí.
Používám nástrojů, které mi odpovídají; volím si jiné, když ti, kteří byli mnou vyvoleni, mně již neodpovídají.
Já sama vedu vpřed každý den toto dílo do velké bitvy, kterou právě bojujeme. (…)“
Zagreb (Jugoslávie), 14. listopadu 1984
Duchovní cvičení ve formě večeřadla
se slovinsky a chorvatsky mluvícími kněžími MKH

Můj naléhavý vzkaz
„Žijete v zemi, kde moje děti trpí a nesou břemeno nesčetných útrap, v této zemi,
kterou můj i váš Protivník tak ohrožuje, kterou však tolik miluji a chráním!
Nad vámi všemi rozprostírám svůj světlý plášť a uzavírám vás do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
Vaším prostřednictvím, přemilí synové, chci rozšířit všude v těchto zemích Východu své naléhavé a starostlivé poselství, aby se dostalo ke všem mým dětem.
Já jsem Královna míru.
Nikdy jako dnes nebylo lidstvo tak ohroženo nebezpečím války a nesmírné zkázy!
Dívejte se na mne jako na tu, která má od Boha úkol přinést světu mír.
Proto vás vybízím, abyste Boha úpěnlivě prosili v neustálé modlitbě, s bezmeznou
důvěrou a vždycky spolu se mnou.
Modlete se zvláště svatý růženec. Tak můžete od Boha dosáhnout veliké milosti
proměny srdce, aby se všichni otevřeli lásce a dobrotě.
Mír tak bude moci vstoupit do srdcí lidí a šířit se v rodinách, v národech a v celém světě.
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Já jsem Matka útěchy.
V těchto dobách tak velkého soužení se stavím ke každému z vás, abych se s vámi
podílela na těžkých okamžicích vašeho života.
Jsem s vámi, když se modlíte a pracujete, když chodíte a odpočíváte, když se radujete, i když trpíte.
Abych vám dala znamení své mateřské přítomnosti a darovala vám radost a posilu
v tolika vašich bolestech, vyvolila jsem sama tuto zemi, abych se zjevovala způsobem
novým, delším a mimořádnějším.
Ti, kteří mají čisté srdce, jsou schopni mě vidět; malí, prostí dovedou mě slyšet; pokorní, nemocní, hříšníci jsou schopni mě najít.
Máte-li těžkosti a zábrany, nebuďte smutní, když nemůžete přijít na místo mých
zjevení. Když se modlíte, konáte pokání a popřáváte sluchu mé mateřské výzvě, abyste šli
cestou pokání a lásky, půjdete duchovně vstříc své nebeské Matce, která projeví svou
přítomnost mezi vámi.
Já jsem Matka důvěry.
Jak mnoho mých ubohých dětí se v těchto dnech vzdaluje od Boha, protože se stávají obětí bludu ateismu, dnes tak rozšířeného, obhajovaného a propagovaného všemi
prostředky společenské komunikace.
Nesčetný je zástup těch, kteří chodí ve tmě odmítání Boha, nedostatku víry, nemravnosti, nespravedlnosti a bezbožectví.
Nepravost pokrývá celou zem jako vysoká vrstva ledu a kalich Boží spravedlnosti je už plný a přetéká.
Nuže: zjevuji se vám, abych vám ukázala cestu k záchraně: je to cesta návratu k Bohu.
Jestliže lidstvo nepřijme mou mateřskou výzvu k návratu k Bohu, bude neúprosně ztraceno.
Proto vám, zarmoucená, ještě jednou opakuji své poselství: Běžte cestou svého návratu k Bohu!
Obraťte se, neboť je už málo času, který je k obrácení příhodný.
Obraťte se a vraťte se k svému Bohu!
Odtud – vaším prostřednictvím – žehnám všechny své děti, které žijí v těchto zemích, které já tolik miluji a chráním, neboť musí snášet velké zkoušky a utrpení: národy Jugoslávie, Albánie, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Československa, východního Německa, Polska, Ruska a celého světa, který chci co nejrychleji uzavřít do
bezpečného útočiště svého Neposkvrněného Srdce.“
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Dongo (Como, Itálie), 8. prosince 1984
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Vůle Boží
„Přemilí synové, podílejte se dnes na radosti ráje, který jásá při pohledu na vaši nebeskou Matku: je tak zahrnuta výsadami, milostí a plností svatosti od svého Pána, za
jehož nejmenší služebnici se považuje.
Uchránění od každé poskvrny hříchu, i dědičného hříchu, učinilo můj život čistým odleskem života Božího.
Tak byla moje duše zahrnuta milostmi a její síly jsou stále zaměřeny k podporování božského plánu nejdokonalejším způsobem. Můj duch se otevřel k hledání a milování vůle Boha a moje srdce toužilo po tom, aby s radostí a v dokonalé oddanosti plnilo jedině Boží vůli.
To je cesta, kterou vám chci dnes ukázat, abyste po ní šli, chcete-li následovat nebeskou Matku v jejím plánu neposkvrněné čistoty a svatosti.
Boží vůle: hle, zde se uskutečňuje i pro vás vaše posvěcení!
Je Boží vůlí, abyste v životě šli cestou stále dokonalejšího poznávání Boha.
Boží slovo ať je denním pokrmem, kterým živíte svého ducha. Hledejte toto slovo ve svaté knize Písma Božího, okuste celou jeho krásu v evangeliu mého Syna Ježíše.
Moudrostí, kterou vám dávám, vás vedu k hlubšímu porozumění tajemství Božího
Písma, abyste mohli do něj proniknout, radovat se z něho, uchovávat je a žít.
Boží Slovo se stalo tělem a životem v Ježíši Kristu, který je zjevením Otce, odrazem
jeho bytí a odleskem jeho slávy.
Boží vůle se pro vás naplňuje jen v následování mého Syna Ježíše s láskou a s bezmeznou důvěrou.
Vy, jeho bratři, jeho služebníci a moji přemilí synové, musíte Ježíše více milovat, více mu naslouchat a následovat jej.
Čím hlouběji vniknete do velkého tajemství jeho božské lásky jako do ohnivé pece, tím více budete očištěni od svých hříchů, slabostí, trápení a veškeré své nečistoty.
Milujete-li Ježíše a následujete-li jej, půjdete kupředu vždycky po cestě neposkvrněné čistoty a velké svatosti.
Když se vám stane, že ještě upadnete do hříchu, jeho milosrdenství vás osvobodí
a ve svátosti smíření vás obnoví k životu milosti a intimního spojení s ním.
Jestliže vás přepadne malomyslnost, tu spojení s ním, které se vytváří modlitbou
a zvláště v Eucharistii, vám dá sílu a vloží do vás novou energii k dobrému.
Jestliže vás ohrozí vyprahlost, společenství s ním vám otevře nové a hluboké zkušenosti v lásce a radosti.
Tak naplníte také vy Boží vůli: žít, abyste poznávali Otce, milovali jej a sloužili mu
v hluboké důvěrnosti života se Synem, jehož tajemství vám v jeho plnosti stále více
odhaluje Duch Svatý.
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Tak budete odpovídat na můj plán, který mám s vámi pro triumf svého Neposkvrněného Srdce, který se uskuteční jen v království lásky, spravedlnosti a pokoje mého
Syna Ježíše. Jeho božským milosrdenstvím se smyje veškeré zlo, všechny hříchy a nečistota, takže obnovený svět bude moci opět opěvovat slávu Páně.“
24. prosince 1984
Svatá noc

Všechno je již odhaleno
„Přemilí synové, shromážděte se společně se mnou v modlitbě v těchto hodinách,
které předcházejí narození mého Syna Ježíše.
Prožívejte okamžiky Svaté noci v mém Neposkvrněném Srdci.
Následujte mě na cestě ustavičné modlitby, která má být rozhovorem lásky, důvěry
a dětské odevzdanosti k plánu spásy Pána našeho Boha.
Tato odevzdanost mě nesla na vlně radostného zážitku přítomnosti mého Syna,
kterou jsem pociťovala mimořádně silným způsobem, neboť přišel okamžik jeho narození v čase.
Moje cesta do Betléma byla pro mne stále více jen sladké mateřské poddávání se
jeho božskému přání přijít mezi vás, žít mezi vámi jako bratr.
A já jsem s ním mluvila – byl to rozhovor mlčení a naslouchání, rozjímání a lásky, adorace a očekávání.
Tak má ustavičná modlitba zahalovala ten dlouhý kus cesty, který jsem urazila až
k pohostinné jeskyni, a zde byla má modlitba ještě intenzivnější, ještě soustředěnější,
až otevřela závoj, který mě dělil od vstupu do hlubokého vytržení do nebe, a z něho
jsem vyšla se svým právě narozeným božským Dítětem.
Následujte mne v utrpení, které jsem s pochopením přijala a prožívala jako pokornou odpověď na to, co Pán ode mne v těchto okamžicích žádal.
Bylo to vnitřní utrpení z vývoje událostí, které se projevily jako prosba o mou mateřskou spolupráci na jeho plánu lásky.
Že jsem musela opustit dům v Nazaretě, který jsem s tak velkou pečlivostí připravovala; namáhavý pochod až do Betléma v mém stavu již posledních fází mateřství; nejistota
před vším tím, co nás může potkat; odmítnutí přijetí do nějakého domu; ubohé útočiště ve
studené jeskyni: to bylo jako veliké trny, které probodávaly mé mateřské Srdce.
Pochopila jsem však, že toto utrpení ode mne žádal Otec, aby připravil ještě vzácnější kolébku pro mé Dítě, které se mělo právě narodit.
Nyní žádám od vás, moji přemilí synové, modlitbu a utrpení jako vaši osobní spolupráci při přípravě důstojného obydlí pro Ježíše, který se chystá vrátit se ve slávě!
Pochopte význam mých mateřských zásahů, které se dnes staly častějšími, mimořádnějšími a naléhavějšími.
V této Svaté noci se vám stane jasnějším mé poselství, které vám dávám jako nebeská prorokyně posledních časů.
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Připravte se na druhé Narození Ježíše ve slávě: připravuje se, aby přišel a vládl mezi vámi.
Cesty, po kterých přijde, jsou cesty modlitby a utrpení.
Nyní nastává doba, kdy se všichni musíte shromáždit v neustálé modlitbě plné důvěry, jako byla moje modlitba, když jsem šla dlouhou cestou až do Betléma.
Doba plánování a diskusí skončila.
Pro toho, kdo chce slyšet a rozumět, je již vše odhaleno.
Srdce lidí jsou vyprahlá nenávistí a hříchem; národy a lidstvo se bouří proti svému Bohu a zahaluje je velké temno; lidstvo nechce dokořán otevřít brány Kristu, který přichází.
Ať se tedy otevřou ubohé jeskyně vašich srdcí, které v hluboké noci musí hořet
světlem neochvějné víry, pevné naděje a žhavé lásky.
A trpte s trpělivostí a důvěrou!
Jako pro mne, tak také pro vás jsou utrpení, jež od vás Pán žádá, částí jeho láskyplného plánu.
Utrpení se musí pro všechny zvětšovat, čím více se blíží jeho nové Narození.
Přijměte je tak, jak to učinila nebeská Matka.
Jděte ve světle hvězdy, která vám ukazuje, že nyní už nastal čas, ve kterém se naplňují prorocká oznámení, která vám byla v těchto letech dána.
A žijte každou hodinu svého života v bezmezné důvěře a v radostném očekávání
slavného opětovného příchodu mého Syna Ježíše.“
31. prosince 1984
Poslední noc roku

Znamení vaší doby
„Přemilí synové, prožijte se mnou v něžné důvěrnosti poslední hodiny roku, který se blíží ke konci.
Jak mnoho mých dětí tráví tyto okamžiky v zábavách a povyku, opíjení se do němoty, v takových frivolnostech a zábavách často nevázaných a odporujících zákonu Páně! …
Naproti tomu já vás zvu, abyste tyto hodiny strávili v modlitbě, v usebranosti
a vnitřním tichu, abyste mohli začít rozhovor se mnou, vaší nebeskou Matkou.
A teď vám se stejnou důvěrou, jakou má matka ke svým dětem, vyjevím starosti,
úzkosti a hluboké rány svého Neposkvrněného Srdce a zároveň vám pomohu porozumět a vyložit znamení vaší doby.
Tak budete moci spolupracovat na plánu záchrany, který má Pán s vámi a který
chce uskutečnit novými dny, které vás čekají.
– Váš život je poznamenán naléhavou výzvou vaší nebeské Matky, která vás zve jít
cestou obrácení a návratu k Bohu.
Přemilí synové, přijměte účast na mé znepokojené úzkosti Matky, která se musí dívat, jak tuto mou prosbu nikdo ani nevnímá, ani ji nenásleduje. A přesto vidím, že va-
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še jediná možnost záchrany je závislá pouze na návratu lidstva k Pánu a na vašem pevném závazku řídit se jeho zákonem.
Obraťte se a jděte cestou milosti Boží a lásky!
Obraťte se a vytvářejte dny pohody a pokoje!
Obraťte se a plňte plán Božího milosrdenství!
Jak mnohými znameními vám Pán zjevuje svou vůli, aby konečně postavil dostatečnou zábranu proti rozšiřování bezbožnosti: nevyléčitelné choroby, které se rozšiřují; násilí a nenávist, které vybuchují; katastrofy, které následují; války a hrozby, kterých přibývá.
Porozumějte znamením, jež vám Bůh dává těmi událostmi, které vás postihují,
a vnímejte jeho hlasité výzvy, abyste změnili svůj život a vrátili se zpět na cestu, která vede k němu.
– Váš život je poznamenán znepokojujícím a ustavičným požadavkem vaší nebeské Matky, abyste vytrvali v pravé víře.
A přesto plna úzkosti vidím, že se bludy dále rozšiřují, že se jim vyučuje a propagují se, a tak mezi mými dětmi stále více roste nebezpečí, že ztratí drahocenný dar víry
v Ježíše a v pravdy, které vám On zjevil.
Jak velký počet těch, kteří pochybují a kteří už nevěří, je také mezi mými přemilými syny!
Kdybyste mohli vidět mýma očima, jak rozsáhlá je tato duchovní epidemie, která
zasáhla celou církev! Brzdí ji v její apoštolské činnosti, zraňuje ji a ochromuje její životní sílu, působíc často, že její evangelní úsilí jde do prázdna a je neúčinné.
– Váš život je poznamenán bolestnou starostí, že i vás vidím jako oběti hříchu, který se
rozlévá jako záplava. Pozoruji totiž, že pomocí společenských sdělovacích prostředků se mým ubohým dětem všude nabízejí zkušenosti ze života, které jsou v rozporu
s tím, co stanoví svatý zákon Boží.
Každý den jste krmeni chlebem otráveným zlem a napájeni z pramene znečištěného špínou.
Zlo se vám předkládá jako dobro; hřích jako pozitivní hodnota; přestoupení Božího
zákona jako způsob uplatňování vaší autonomie a vaší osobní svobody.
Tak dokonce dochází ke ztrátě vědomí hříchu jako zla, a nespravedlnost, nenávist a bezbožnost pokrývají zemi a činí z ní nesmírnou poušť, zbavenou života a lásky.
Zarputilé odmítání Boha a odmítání návratu k němu, ztráta pravé víry, ničemnost,
která se vzmáhá a přináší s sebou rozšíření zla a hříchu: hle, to je znamení špatné doby, ve které žijete.
Podívejte se přece, kolika způsoby zasahuji, abych vás přivedla na cestu obrácení,
dobra a víry!
Mimořádnými znameními, která dávám v každé části světa, svými poselstvími,
svými častými zjeveními ukazuji všem přiblížení se velkého dnu Páně.

336

Avšak jakou bolest zakouší mé Neposkvrněné Srdce, když vidím, že tyto moje výzvy nejsou přijímány, často jsou otevřeně odmítány a napadány, i od těch, jejichž úlohou je přijmout je jako první!
Proto se dnes zjevuji jenom malým, chudým, prostým, všem těm svým dětem, které mi ještě dovedou naslouchat a řídit se podle mne.
Dnes potřebuji nutně – jako ještě nikdy předtím – velikou sílu úpěnlivých modliteb a smíru.
Proto se obracím na vás, synové přemilí, a zvu vás, abyste tuto poslední noc roku
strávili na kolenou, v neustálé modlitbě se mnou!“
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