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Matka druhého příchodu
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Rubbio (Vicenza, Itálie), 1. ledna 1990
Slavnost Panny Marie Matky Boží

Matka druhého příchodu
„Přemilí synové, začněte tento nový rok v neposkvrněném světle mého božské
ho Mateřství.
Z vůle mého Syna Ježíše jsem i vaší Matkou.
A jako Matka vás chci vzít za ruku a doprovodit vás na práh tohoto desetiletí, kte
ré právě v tento den začínáte.
Je to velmi důležité desetiletí.
Je to údobí obzvláště poznamenané mocnou přítomností Páně mezi vámi.
V poslední desítce let vašeho století dojdou naplnění události, které jsem vám
předpověděla.
Je tedy nutné, abyste se nechali všichni formovat mým mateřským působením.
– Formuji vaše srdce, abych vás přivedla k obrácení a otevřela vás k nové schopnos
ti lásky. Uzdravuji vás tak z choroby egoismu a duchovní vyprahlosti.
– Formuji vaše duše, pomáhajíc vám pěstovat v nich veliký dar Boží milosti, čis
toty a lásky.
A jako v nebeské zahradě dávám vypučet květům všech ctností, které vám umož
ňují růst ve svatosti.
Vzdaluji tak od vás stín zla, mráz hříchu, poušť nečistoty.
– Formuji vaše těla, dávajíc v nich zářit světlu Ducha, který v nich přebývá jako ve
svém živém chrámu.
Vedu vás tak po cestě čistoty, krásy, harmonie, radosti, pokoje a společenství s ce
lým rájem.
Svým mateřským působením vás v těchto letech připravuji k přijetí Pána, který
přichází.
Pro toto jsem od vás žádala zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, abych vás
všechny formovala k oné vnitřní učenlivosti, již potřebuji, abych mohla působit v kaž
dém z vás a přivádět vás k hluboké přeměně, která vás připraví k hodnému přijetí Pá
na.
Jsem Matka druhého příchodu.
Připravuji vás na Jeho nový příchod.
Otevírám cestu Ježíši, který se k vám vrací ve slávě.
Srovnejte pahorky navršené pýchou, nenávistí a násilím. Vyplňte údolí vyhlou
bená neřestmi, vášněmi a nečistotou. Odstraňte vyprahlou zem hříchu a odmítá
ní Boha.
Jako sladká a slitovná Matka zvu dnes své syny, zvu celé lidstvo připravit cestu
Pánu, jenž přichází.
Na začátku této poslední desítky let vašeho století je úkolem, který mi Pán svěřil,
připravit jeho příchod mezi vás.
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Proto žádám ode všech návrat k Pánu po cestě obrácení srdce a života, neboť toto
je ještě příznivý čas, který vám Pán poskytl.
Zvu všechny, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci a svěřili se mi jako
děti, abych vás mohla vést po cestě svatosti v radostném konání všech ctností: víry,
naděje, lásky, prozíravosti, statečnosti, spravedlnosti, mírnosti, mlčení, pokory, čisto
ty a milosrdenství.
Formuji vás k modlitbě, kterou musíte konat vždycky se mnou.
Ve všech částech světa rozmnožujte večeřadla modlitby, o něž jsem vás žádala, ja
ko pochodně zažehnuté v noci, jako bezpečné opěrné body, jako potřebná a čekaná
útočiště.
Především žádám, aby se stále více rozšiřovala rodinná večeřadla, abych vám tak
poskytla bezpečný útulek ve velké zkoušce, která vás čeká.
Jsem Matka druhého příchodu.
Nechte se tedy v těchto letech ode mne formovat a připravovat tak, abyste mohli
být hotovi přijmout Ježíše, který přijde ve slávě, aby mezi vámi obnovil svoje Králov
ství lásky, svatosti, spravedlnosti a pokoje.“
Jauru – Mato Grosso (Brazílie), 2. února 1990
Uvedení Páně do chrámu

Jen v srdci maličkých
„Pohleď na všechny tyto moje syny: jsou prostí, jsou malí, jsou tolik zkoušení utr
pením a chudobou.
A přece vidíš, jak velkoryse odpověděli na moji žádost o zasvěcení a modlitbu.
– Tato odpověď mi byla dána dětmi, které mě milují a obklopují mě synovskou něž
ností, shromažďují se ve večeřadle modliteb konaných se mnou a společně obnovují
svůj akt zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Velkorysá odpověď dětí působí mému Neposkvrněnému Srdci nesmírnou radost
a vytváří velikou sílu přímluvy a zadostiučinění u eucharistického Srdce Ježíšova.
Žádám, aby se ve všech částech světa rozmnožovala večeřadla dětí, neboť je volám
ke křížovému tažení modlitby a zasvěcení pro spásu světa.
– Tato odpověď mi byla dána mládeží, která ve svém životě přijala ve velkém po
čtu závazek zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci a snaží se jej žít v úsilí varovat
se hříchu, zachovat se v posvěcující milosti a cvičit se v křesťanských ctnostech, ze
jména v ctnosti čistoty.
Shromažďují se ve večeřadlech, aby se se mnou modlili a rozjímali o mých slovech,
která je jemně vedou k žití evangelia Ježíšova.
Počet mladých, kteří sledují cestu vytyčenou vaší nebeskou Matkou, bude stále
větší.
– Tato odpověď mi byla dána rodinami, které se zasvěcují mému Srdci a shromaž
ďují se v rodinných večeřadlech, která si přeji a o která jsem vás vícekrát žádala.
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Tak rodiny mně zasvěcené odolávají těžké chorobě rozpolcení a rozvodu a jsou
uchráněny od nákazy strašné rakoviny potratů a vyhledávání všemožných prostřed
ků bránících životu.
Proto nikde jinde jako zde nevidíš tolik dětí, které jsou přijímány jako nej
krásnější a nejdrahocennější dar, věnovaný Pánem rodinám, které jsou dosud
věrné.
– Tato odpověď mi byla dána farností ve všech jejích složkách: pastýřem i stádem
jemu svěřeným.
Farní společenství se zasvětilo mému Neposkvrněnému Srdci a shromažďuje se
každý den ve večeřadle modlitby se mnou: v modlitbě svatého růžence a na kolenou
uctívajíc Ježíše v Eucharistii, slavnostně vystavené na oltáři.
Ježíš tak může uvolnit v duších svou velikou sílu lásky a už uskutečnit v tomto ubo
hém ztraceném místě triumf své milosrdné Lásky příchodem svého eucharistického
království mezi vás.
Dnes, zatímco mne uctíváte ve chvíli, kdy nesu na svých loktech Dítě Ježíše do je
ruzalémského chrámu, vám zvěstuji, že zde se už započal můj triumf.
Dennodenně – jen v srdci maličkých – buduji největší triumf svého Neposkvrně
ného Srdce.“
Brasilia (Brazílie), 8. února 1990
Duchovní cvičení formou večeřadla
s kněžími zodpovědnými za MKH v Brazílii

Matka a Královna Brazílie
„Jak jsem spokojena, přemilí synové, s tímto vaším večeřadlem modlitby a bratr
ství, které konáte spolu se svou nebeskou Matkou!
– Shromažďujete se v modlitbě: tak prosíte společně liturgií hodin, recitováním sva
tého růžence.
Večer se všichni shromažďujete kolem eucharistického Ježíše, slavnostně vystave
ného na oltáři, na hodinu adorace a smíru.
Při koncelebrované mši svaté vždy obnovujete svůj akt zasvěcení mému Neposkvr
něnému Srdci.
– Shromažďujete se v bratrství: jako tomu bylo v jeruzalémském večeřadle, tak
i v tomto vašem večeřadle vám pomáhám růst ve vzájemné lásce.
Znáte se, chápete se, sdělujete si obtíže a problémy a jako přemnoho bratří pomá
háte si růst v uplatňování stále dokonalejší lásky.
Tak žijete nové přikázání, které vám dal Ježíš: abyste se milovali navzájem, jako
On miloval vás.
A skrze vás, kteří jste mi odpověděli, se naplňuje plán mého Neposkvrněného Srd
ce také pro tuto vaši vlast a pro církev žijící zde v Brazílii.
Jsem Matkou a Královnou Brazílie.
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Jak jsem vám pravila ve svém předcházejícím poselství, potvrzuji vám, že zdejší
církev jde vstříc velkému nebezpečí stát se obětí odpadu a ztráty pravé víry.
Nebezpečí, která ji ohrožují, jsou popírání, rozpolcení, četné veřejné kritiky adre
sované papeži a jeho učitelskému úřadu ze strany některých biskupů, kněží, řeholní
ků a věřících.
Vraťte se všichni na cestu plné, učenlivé a poslušné jednoty s papežem, chcete-li se
trvat v pravé víře a věrnosti Kristu a jeho evangeliu.
I vaše vlast je ustavičně ohrožována materialismem a rozkošnictvím, zatímco se
vytváří stále větší propast mezi těmi, kdo se těší z množství materiálních statků, a tě
mi, kdo postrádají i to nejnutnější k životu.
Je ohrožována metlou rozvodů, potratů, používání všemožných prostředků k za
bránění životu, nemravnosti a nečistoty šířené hromadnými sdělovacími prostředky,
zejména televizí.
Jak jsem vám však slíbila, přimluvila jsem se a přimlouvám se každý den, abych
přivedla vaši vlast a vaši církev na cestu jednoty, spásy a pokoje.
Jsem Matkou a Královnou Brazílie.
Dnes vám vyjadřuji své mateřské zadostiučinění, že jste přijali pozvání, které jsem
vám učinila, všude rozšiřovat rodinná večeřadla jako velikou záchrannou síť.
Odpověděli jste na moji žádost a já jsem dodržela svůj slib.
Když nyní vstupujete do posledního desetiletí tohoto století, ve kterém se naplní
rozhodující události, které vás přivedou k triumfu mého Neposkvrněného Srdce, žá
dám od vás ještě větší šíření večeřadel mezi kněžími, večeřadel mezi věřícími a zejmé
na večeřadel rodinných. Obzvláště si přeji, aby se všude vytvářela večeřadla dětí ja
ko křížové tažení nevinné modlitby, schopné postavit velkou bariéru proti šíření zla
a hříchu a dovolit tak Bohu a vaší nebeské Matce dosáhnout vítězství dobra a lásky.
Navraťte se do svých domovů v pokoji a staňte se apoštoly tohoto hnutí v celé Bra
zílii.
Provázím vás svou mateřskou láskou, ujišťuji vás, že jsem neustále při každém
z vás a žehnám vám.“
São Paulo (Brazílie), 13. března 1990
Až se vrátí Syn člověka
„V evangeliu čtete: – Až se vrátí Syn člověka, najde ještě víru na zemi?
Dnes vás chci pozvat k meditaci o těchto slovech, pronesených mým Synem Ježí
šem.
Jsou to vážná slova, která nutí k zamyšlení a která vám mohou dát pochopit časy,
které prožíváte.
Především se můžete ptát, proč je Ježíš pronesl.
Aby vás připravil na svůj druhý příchod a vylíčil vám okolnost, která bude ukazo
vat na blízkost jeho slavného návratu.
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Touto okolností je ztráta víry.
Také v jiné části Písma svatého, v listě sv. Pavla k Thesalonickým, je jasně oznáme
no, že před slavným návratem Kristovým se musí uskutečnit velký odpad.
Ztráta víry je opravdovým odpadem.
Rozšíření odpadu je tedy znamením, které ukazuje na velmi blízký druhý příchod
Kristův.
Ve Fatimě jsem vám předpověděla, že přijde doba, kdy se ztratí pravá víra. Toto je
ta doba.
Vaše dny se vyznačují touto bolestnou a význačnou situací, předpověděnou vám
v Písmě svatém: u stále většího počtu mých synů mizí pravá víra.
Příčiny ztráty víry jsou:
1) Šíření bludů, které jsou propagovány a často vyučovány profesory teologie v se
minářích a katolických školách, a tak nabývají určitého charakteru pravdivosti a legi
timity.
2) Otevřený veřejný odboj proti autentickému učitelskému úřadu církve a přede
vším papeže, který má od Krista za úkol udržovat celou církev v pravdě katolické víry.
3) Špatný příklad pastýřů, kteří se nechali zcela ovládnout duchem světa a stáva
jí se propagátory politických a sociálních ideologií, místo aby byli zvěstovateli Krista
a jeho evangelia, zapomínajíce tak na úkol od něho přijatý: Jděte do celého světa a hlá
sejte evangelium všemu stvoření.
Tak se v těchto dnech u tolika mých ubohých synů stále více šíří odpad.
Až se vrátí Syn člověka…
Je-li blízký jeho návrat, pak se mé mateřské působení stává starostlivějším a moc
nějším, abych všem svým synům pomohla vytrvat povždy v pravdě víry.
Proto jsem vás požádala o zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.
Proto jsem v těchto časech všude rozšířila své Mariánské kněžské hnutí.
Abych zformovala malé stádo, spojené v modlitbě večeřadel a bdící v očekávání.
Stádo mnou shromážděné a zformované k zachování stálé pravé víry.
Tak, až se vrátí Syn člověka, najde na zemi ještě víru u všech, kdo se mi zasvětí a ne
chávají se shromáždit v nebeské zahradě mého Neposkvrněného Srdce.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 12. dubna 1990
Zelený čtvrtek

Miloval je až do konce
„Přemilí synové, shromáždění ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce, proží
vejte se mnou tento den Zeleného čtvrtku.
Je to den vaší Paschy.
Je to den vašeho kněžství.
Dnes si jej připomínáte, shromážděni okolo svých biskupů při koncelebraci Eu
charistie, během níž obnovujete sliby učiněné v den kněžského svěcení.
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Jsou to sliby vaší věrnosti Kristu a jeho církvi.
Jsou to sliby vaší připravenosti a vaší poslušnosti.
Jsou to sliby vaší úplné a výlučné lásky, zavazující vás milovat Ježíše a duše, kte
ré vám svěřil.
Všechno to jsou sliby života; všechno to jsou závazky lásky.
– Ježíš, když miloval své, kteří byli ve světě, až do konce je miloval. – Tak uvádí Jan,
Pánu nejmilejší učedník, ve svém evangeliu vyprávění o ustanovení Eucharistie, no
vé Oběti a nového kněžství.
Ježíš je miloval až do konce.
Miloval je až do konce, to je až do konce svého života, neboť poslední večeře odpo
vídá též poslednímu večeru jeho lidské existence mezi vámi: »Vroucně jsem toužil jís
ti tohoto velikonočního beránka s vámi dříve, než budu trpět.«
Miloval je až do konce, to je až na vrchol veškeré možnosti lásky, neboť Ježíš dnes
zvěčňuje Oběť dokonanou jedinkrát na Kalvárii za spásu všech. »Nikdo nemá větší
lásku než ten, který dává život za ty, které miluje.«
Miloval je až do konce, to je až do nejzazšího požadavku lásky, který si žádá přítom
nost milované osoby, neboť Ježíš zůstává v Eucharistii stále s námi, skutečně přítomný
svým oslaveným tělem a svým Božstvím, jako je v nebi, i když skrytý pod eucharistic
kými způsobami. »Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa.«
Miloval je až do konce, to je až do krajnosti vaší ubohosti a vaší bídy, neboť ve svá
tosti Eucharistie Ježíš se ztotožňuje s vámi, stává se tělem vašeho těla a krví vaší kr
ve, aby vám, pozemským bytostem, sdělil drahocenný dar svého božského života. »Já
jsem chléb živý, který z nebe sestoupil. Kdo jí z tohoto chleba, bude živ a já ho vzkří
sím v den poslední.«
Miloval je až do konce, to je až do konce časů, neboť přítomnost Kristova mezi vá
mi ve stavu Oběti, v každém svatostánku země, vám dává jistotu a důvěru, radost
a naději v jeho slavný návrat. »Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na
tvůj příchod čekáme.«
Dnes je den nové Oběti a nového kněžství.
Dnes je veliký den lásky. Jeho božské Srdce se otevírá k novému přikázání: Milujte
se vespolek, jako jsem já miloval vás.
Přemilí synové, v tento den vás žádám, abyste obnovili svůj závazek lásky k Ježíši
přítomnému v Eucharistii.
Učiňte ze mše svaté střed veškeré své zbožnosti, vrchol svého kněžského dne, srd
ce svého apoštolského snažení. Celebrujte ji s láskou, s pečlivým zachováváním litur
gických předpisů; prožívejte ji osobní účastí na Oběti, kterou Ježíš vaším prostřednic
tvím obnovuje.
Obklopujte světlem a květy svatostánek, v němž je uchováván eucharistický Ježíš.
Choďte často před svatostánek ke svým osobním setkáním lásky s Ježíšem, který
vás očekává; ať se svatostánek pro vás stane jedinečnou drahocennou pokladnicí, kte
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rá přitahuje jako magnet vaše kněžské srdce. Vystavujte také eucharistického Ježíše na
oltář pro slavnostní veřejné hodiny klanění a smíru, neboť příchod nové éry povede
k všeobecnému rozkvětu eucharistické úcty v celé církvi.
Vskutku, příchod slavného království Kristova nastane souběžně s velikou nádhe
rou jeho eucharistického kralování mezi vámi.
Eucharistický Ježíš uvolní veškerou svou sílu lásky, jež přemění duše, církev a ce
lé lidstvo.
Tak se Eucharistie stává znamením Ježíše, který vás ještě i dnes miluje až do kon
ce, neboť vás vede až do konce těchto vašich časů, aby vás uvedl do nové éry svatosti
a milosti, k níž všichni směřujete a která započne ve chvíli, kdy Ježíš obnoví své slav
né království mezi vámi.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 13. dubna 1990
Velký pátek

Syn a Matka
„Prožívejte dnes při mně, své bolestné Matce, truchlivé hodiny utrpení a smrti mé
ho Syna Ježíše.
Ponořte se do hlubin jeho božského Srdce, abyste přijali účast na síle všech jeho muk:
Při jednání náboženského tribunálu, na němž je Ježíš hanoben, týrán a nakonec
odsouzen, protože vydal svědectví pravdě a prohlásil se Synem Božím.
Při procesu, který musel podstoupit před civilním tribunálem, na němž – ač uznán
nevinným ode všech obvinění proti němu vznášených – byl podroben strašnému tres
tu bičování a trním korunování a nakonec odsouzen k smrti Kříže.
Jako mírného beránka, vedeného na porážku beze slova odporu, bez nářku, klesa
jícího pod tíhou Kříže, který na něj klade Otec nebeský, když vystupuje na Kalvárii,
tak dnes potkávám svého Syna.
Jeho tvář už nemá lidské podoby, tak je znetvořena krví a políčky, následkem bičo
vání se jeho tělo stalo jedinou živou ranou, z níž prýští potůčky krve.
Síly už jej opouštějí a vrávorá; horečka jej stravuje; život z něj uniká; padá pod tí
hou nástroje svého umučení; leží tam na zemi, zdrcený jako červ a nemá už sil se
zvednout.
V tomto okamžiku mu nebeský Otec poskytuje útěchu jeho Matky.
Od této chvíle prožíváme spolu tajemství jeho vykupitelského umučení.
Syn a Matka.
Spolu jdeme posledním úsekem této strašné cesty.
On s nekonečnou tíhou svého utrpení, které ho drtí; já s bolestným mečem, který
proniká mé Neposkvrněné Srdce, který je zraňuje a nechá je krvácet.
Syn a Matka společně ke Kalvárii, nesouce Kříž stejné bolesti.
Kapky krve, které se řinou z jeho hlavy, se spojují s hojnými slzami, které prýští
z mých mateřských očí.
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Trnová koruna, obepínající jeho hlavu, tvoří ostrý meč, který proniká mé srdce.
Jeho ranami pokryté tělo je zrcadlem mé probodené, mukami rozervané duše.
Syn a Matka.
Spolu přicházíme na vrchol Golgoty; spolu jsme pověšeni na Kříž; spolu jsme
probodeni hřeby; spolu prožíváme bolestné hodiny agonie; spolu slyšíme zlé výkři
ky těch, kteří nás urážejí a zlořečí nám; spolu odpouštíme katům; spolu se modlíme
a milujeme; spolu cítíme opuštění od Otce; spolu důvěřujeme a jemu se svěřujeme;
spolu konečně umíráme.
Ježíš umírá tělem; já, jeho Matka, srdcem.
Zázrakem zůstávám naživu, neboť musím jako Matka pomáhat svému Synu umí
rat.
Nyní chápete hluboký význam jeho posledního daru: – Hle, Matka tvá.
Jsem Matkou pro Něho i pro vás.
Syn a Matka. Synové a Matka.
Zde pod Křížem jsem zázračně ještě živa, neboť musím jako Matka pomáhat vám
všem narodit se a žít v Něm a pro Něho.
Všichni lidé, vykoupení Ježíšem, jsou ode dneška také mými dětmi.
Jsem Matkou lidí všech dob, až do konce časů, kdy se Ježíš vrátí ve slávě, a tehdy se
konečně naplní mé duchovní mateřství.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 14. dubna 1990
Bílá sobota

Bděte se mnou v očekávání
„Přemilí synové, dnes se mnou bděte v očekávání.
Je Bílá sobota.
Je to den mé pevné naděje.
Je to den mé největší víry a mého neposkvrněného bolu.
Ježíš už leží mrtev ve svém novém hrobě.
Od chvíle, kdy po uzavření hrobu přivaleným obrovským kamenem jsem se s Ja
nem a zbožnými ženami vzdálila, pro mne, Matku bolestnou a ukřižovanou, jako by
se zastavil čas.
Usebrala jsem se do trvalé modlitby, zatímco z mých očí se ustavičně řinuly slzy
v pláči a moje mateřské srdce tvořilo jakousi kolébku lásky a čekání na nové slavné
narození mého Syna Ježíše.
Víra v jeho božské Slovo, která mne neustále podpírala během jeho lidské exis
tence a v hodinách jeho bolestného umučení se stala jedinou bezpečnou oporou
mé výslovné bolesti, se nyní mění v absolutní jistotu jeho brzkého zmrtvýchvstá
ní.
Žiji raněná a uklidněná, plačící a utěšená, ponořená v bolesti a vyrovnaná, neboť
vím, že Ježíš, tak krutě trýzněný a zabitý, se chystá ke zmrtvýchvstání.
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A první den po sobotě za svítání se ke mně blíží Ježíš Kristus v záři svého oslave
ného těla, svírá mne v náručí s láskou a synovskou něžností, obklopuje mne mohut
ným světlem a říká mi božská slova útěchy.
Přemilí synové, bděte se mnou v očekávání, v té předlouhé bolestné svaté sobotě,
která se táhne od jeho zmrtvýchvstání až do jeho slavného návratu.
Bděte se mnou v očekávání a buďte silní ve víře v něho v těchto časech, kdy se ob
novují zrady a opouštění ze strany jeho blízkých, kdy víra opravdových učedníků je
podrobována tvrdé zkoušce šířením těch nejpodlejších a nejúkladnějších bludů.
Bděte se mnou v očekávání a mějte pevnou naději, že Ježíš se vrátí na oblacích ne
beských v lesku svého těla oslaveného, jak to předpověděl před Kaifášovým tribuná
lem, chtěje tak dát bezpečné znamení svého Božství; mějte pevnou naději v těchto
časech, kdy se rozšiřují pochyby o jeho božské přirozenosti a uskutečnění jeho slibů.
Bděte se mnou v očekávání a mějte hořící lásku v těchto dobách, kdy ochladla v lid
ských srdcích a lidstvo se stalo pouští života a lásky a je stravováno a stále více ohro
žováno egoismem, násilím, hladem a válkou.
Bděte se mnou v očekávání v těchto posledních časech vaší tak dlouhé svaté sobo
ty, neboť je blízko okamžik, kdy můj Syn Ježíš se vrátí na oblacích nebeských v lesku
své božské slávy.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 15. dubna 1990
Hod Boží velikonoční

Druhá Pascha ve slávě
„Budiž vaše srdce, přemilí synové, v tento den Paschy plná radosti a pokoje.
Můj syn Ježíš, zhanobený, ztrýzněný, zbičovaný, na smrt odsouzený a na Kříži zabi
tý, dnes vstává z mrtvých s mocí svého Božství a v lesku svého těla oslaveného.
V božské síle tohoto jeho nového slavného zrození se stín hrobu mění v mocné
světlo, těžký zapečetěný balvan je odvalen náhlým zemětřesením, stráže jsou ochro
meny bezmeznou silou. Andělé se sklánějí v úctě při jeho zářném východu, okolní
příroda v radosti zpívá, zachvácena bouří obnoveného života.
Vzkříšený Kristus vychází z hrobu v božském lesku svého oslaveného těla.
Je Pascha Vzkříšení.
Je počátek nového, jím vykoupeného a získaného lidstva.
Je úsvit jeho nového království.
Je první den jeho královského triumfu.
Vaše srdce buďte plná radosti, přemilí synové, neboť se pro vás chystá druhá Pa
scha ve slávě.
Temný a mrazivý hrob představuje ubohé lidstvo, kráčející v temnotách odmítá
ní Boha, stravované prudkým vichrem vášní, zabíjené hříchem, egoismem, nenávis
tí a nečistotou.
Zdá se, že dnes triumfuje ve světě pouze smrt.
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Mějte však důvěru a naději. Vzkříšený Kristus je živ mezi vámi. Živý Kristus je va
ším velkým vítězstvím.
Blízká je druhá Pascha ve slávě.
Brzy už se otevře brána tohoto obrovského hrobu, v němž leží celé lidstvo.
Ježíš Kristus, obklopený chórem andělů, na oblacích nebeských, prostřených u je
ho nohou jako královský trůn, v lesku svého Božství se navrátí, aby přivedl lidstvo
k novému životu, duše k milosti a lásce, církev k nejvyššímu vrcholu svatosti, a obno
ví tak ve světě své království slávy.“
Fatima (Portugalsko), 13. května 1990
Výročí prvního zjevení

Sestupuji z nebe
„Před třiasedmdesáti lety jsem sestoupila z nebe v tomto místě Cova da Iria, abych
vám ukázala cestu, po níž máte jít v tomto vašem obtížném století. Truchlivé události,
které následovaly, udály se jako plné uskutečnění mého proroctví.
– Lidstvo nepřijalo mou mateřskou výzvu k návratu k Pánu cestou obrácení srdce
a života, modlitby a pokání.
Tak poznalo strašná léta druhé světové války, která s sebou přinesla desítky milió
nů mrtvých, obrovské zničení lidí a národů.
– Rusko mi nebylo zasvěceno papežem a sborem biskupů, a tak se mu nedostalo
milosti obrácení a své bludy rozšířilo ve všech částech světa, vyvolávajíc války, násilí,
krvavé revoluce a pronásledování církve a Svatého otce.
– Satan se stal neomezeným pánem událostí tohoto století a přivedl celé lidstvo
k odmítnutí Boha a jeho Zákona lásky a rozesel všude rozkol a nenávist, nemorálnost
a špatnost, dal všude legalizovat rozvod, potraty, oplzlost a homosexualitu a používá
ní všech prostředků k zabránění životu.
Zahajujete nyní poslední desítku let vašeho století.
Sestupuji z nebe, aby vám byla odhalena poslední tajemství a já vás tak mohla při
pravit, co všechno musíte prožít pro očistu země.
Moje třetí tajemství, které jsem zde vyjevila třem dětem při zjevení a které vám do
dnes nebylo odhaleno, se stane zjevným všem samotným vývojem událostí.
Církev pozná hodinu své největší apostaze a člověk plný nepravosti se vetře do je
jího nitra a usedne v samotném Chrámu Božím, zatímco malý zbytek věrných bude
podroben největším zkouškám a pronásledováním.
Lidstvo bude prožívat chvíle svého velkého trestu, a tak bude připraveno k přijetí
Pána Ježíše, který se k vám navrátí ve slávě.
Proto především ještě dnes sestupuji z nebe ve svých četných zjeveních, s posel
stvími vám věnovanými, a s tímto mimořádným dílem mého Mariánského kněžské
ho hnutí, abych vás připravila prožívat události, které se už naplňují, a vedla vás za
ruku, abyste mohli projít nejobtížnějším a nejbolestnějším úsekem vašeho druhého
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adventu a abych mysli a srdce všech připravila k přijetí Ježíše v blízké chvíli jeho slav
ného návratu.“
Vacallo (Švýcarsko), 3. června 1990
Hod Boží svatodušní

Čas Ducha Svatého
„Ve večeřadle mého Neposkvrněného Srdce snažně dnes prosíte, přemilí synové, se
svou nebeskou Matkou o dar Ducha Svatého.
– Přijď, Duchu přesvatý, přijď na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Ma
rie, své milované Nevěsty. –

Opakujte často toto vzývání. Ať se tato modlitba stane vaší zvyklostí v letech, kte
rá vás ještě dělí od Velkého jubilea dvoutisíciletí, když prožíváte závěrečné doby toho
to druhého adventu.
Přibližujte se k okamžiku, v němž se naplní velký zázrak druhých Letnic.
Pouze Duch Lásky může obnovit celý svět.
Pouze Duch Lásky může utvořit nová nebesa a novou zemi.
Pouze Duch Lásky může připravit srdce, duše, církev a celé lidstvo k přijetí Ježíše,
jenž se k vám vrátí ve slávě.
Proto vstupujete do doby, v níž se bude stále mocněji uplatňovat božské působe
ní Ducha Svatého.
V této době má Duch Svatý za úkol vést vás k uskutečnění plánu nebeského Otce
v dokonalé univerzální oslavě jeho Syna Ježíše Krista.
Tak Duch Svatý splňuje své božské poslání vzdát plné svědectví Synu a dovede vás
k pochopení úplné Pravdy.
Duch Svatý má za úkol učinit z vás dnes statečné svědky Pravdy a přivést vás k he
roickému svědectví víry v Ježíše.
Duch Svatý má za úkol osvěcovat vaše duše Světlem Boží milosti a přivádět vás na
cestu svatosti.
Proto na vás vylévá svých sedm svatých darů, dávaje tak sílu a vzrůst teologickým
a morálním ctnostem, které proměňují váš život v kvetoucí zahradu, v níž si Nejsvě
tější Trojice dělá svůj příbytek.
Duch Svatý má za úkol utvářet vaše srdce k dokonalosti lásky, a tak ve vás spaluje
každou formu egoismu a očišťuje vás ohněm nesčetných utrpení.
Duch Svatý má za úkol přivést církev k její největší nádheře, aby byla celá krásná,
bez poskvrny a vrásky, jako vaše nebeská Matka, a mohla šířit Kristovo Světlo mezi
všemi národy země.
Duch Svatý má za úkol přeměnit celé lidstvo a obnovit tvář země, aby se stala no
vým pozemským rájem, v němž by se všichni z Boha radovali, jej milovali a oslavovali.
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Duch Svatý otevírá a zavírá brány druhého adventu.
Proto celé údobí druhého adventu, které prožíváte, je časem Ducha Svatého.
Žijete v jeho čase.
Zvu vás, abyste všude rozšiřovali večeřadla modlitby se mnou.
Celá církev musí vstoupit do duchovního večeřadla mého Neposkvrněného Srdce
a spojit se v ustavičné modlitbě s vaší nebeskou Matkou.
Neboť mé Neposkvrněné Srdce je zlatou bránou, kterou k vám prochází Duch Sva
tý, aby vás dovedl do druhých Letnic.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 23. června 1990
Svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Mé Neposkvrněné Srdce je oslaveno
„Přemilí synové, církev dnes slaví liturgickou památku mého Neposkvrněného Srdce.
Tento svátek prožívají obzvlášť slavnostně všichni, kdo náležejí k mému Marián
skému kněžskému hnutí.
Vstupujete do mých časů.
Rozvíjejí se mohutné tajemné události, jež jsem vám předpověděla.
Proto nastala chvíle, kdy mé Neposkvrněné Srdce musí být oslaveno před církví
a veškerým lidstvem.
Vy jste vyvoleni za mé nejmenší dítky mně zasvěcené a zcela se mi svěřující.
Vy jste připravováni, abyste chystali a uskutečnili můj mateřský triumf ve slavném
triumfu mého Syna Ježíše.
Vy jste povoláni za apoštoly těchto posledních časů.
Vám tedy přináleží úkol rozhlašovat ve všech částech země lásku a slávu vaší ne
beské Matky.
Proto ve vás je oslaveno mé Neposkvrněné Srdce.
Mé Neposkvrněné srdce je vámi oslaveno, když se necháte učenlivě vést cestou čis
toty, lásky a svatosti.
Mé Neposkvrněné Srdce je vámi oslaveno, když podáváte všem každodenní
svědectví heroické věrnosti Kristu a jeho evangeliu a stáváte se dnes statečnými vy
znavači víry.
Mé Neposkvrněné Srdce je vámi oslaveno, když dáváte příklad pevné jednoty s pa
pežem a dokonalé poslušnosti jeho učitelského úřadu.
Mé Neposkvrněné Srdce je vámi oslaveno, když se dáváte zcela k dispozici duchov
ním potřebám duší, zejména v horlivém vykonávání své kněžské služby ve svátos
ti smíření.
Mé Neposkvrněné Srdce je vámi oslaveno, stáváte-li se žhavými plameny lásky
a horlivosti k Ježíši, přítomnému v Eucharistii, přivádíte k Němu všechny vám svěře
né duše a znásobujete slavnostní hodiny adorace a smíru, vystavujíce na oltáři Nejsvě
tější Svátost, obklopenou světly a květy jako ukazateli vaší zbožnosti.
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Mé Neposkvrněné Srdce je vámi oslaveno, rozmnožujete-li všude má večeřadla
modlitby se mnou, o něž jsem vás žádala: mezi kněžími, věřícími, mládeží, dětmi
a v rodinách.
Připravujete tak čas druhých Letnic pro církev a celý svět.
Druhými Letnicemi vydá Duch Svatý dokonalé svědectví Synu a přinese na svět
své slavné království lásky, aby byl Ježíš Kristus milován, uctíván a oslavován lidstvem
zcela obnoveným.
Pouze tehdy bude mé Neposkvrněné Srdce triumfovat.“
Valdragone (Republika San Marino), 28. června 1990
Duchovní cvičení formou večeřadla
s kněžími odpovědnými za MKH v Americe a v Evropě

Druhé Letnice
„Přemilí synové, i letos jsem vás zavolala sem nahoru, na tuto horu, abyste proží
vali dny bratrství a modlitby se mnou v ustavičném večeřadle, jako to bylo v Jeruza
lémě.
Vstupujete do poslední desítky let tohoto století, kdy se naplní události, které jsem
vám předpověděla, a má tajemství vám budou odhalena.
Vstupujete do doby triumfu mého Neposkvrněného Srdce.
Jste už blízko druhým Letnicím.
Druhé Letnice přijdou, neboť nyní jsou ve všech částech světa rozšířena modlitební
večeřadla, o něž jsem vás mnohokrát a se stále větší naléhavostí žádala.
Jste zde, abyste vy sami učinili zkušenost s večeřadlem, kde jsem obzvláště přítom
na mezi vámi, a abyste se mohli stát apoštoly večeřadel po celém světě.
Mé Neposkvrněné Srdce je novým duchovním večeřadlem, do něhož musí vstou
pit celá církev, aby obdržela dar nových Letnic.
Druhé Letnice přijdou jako řeka milosti a milosrdenství, která očistí církev, učiní ji
chudou a čistou, pokornou a silnou, bez poskvrny a vrásky, celou krásnou, jako je va
še nebeská Matka.
Jste zde, abyste byli mnou utvářeni stát se novým srdcem této církve, zcela obno
vené Duchem.
Proto se musíte nechat mnou utvářet, abyste dospěli k úplné změně srdce.
Vaše srdce ať se stane mírným a pokorným, sladkým a slitovným, citlivým a čis
tým.
Ať je vaše srdce jako kalich plný líbezného balzámu, který v bohatosti stéká, aby
zacelil otevřené krvácející rány, utěšil nesčíslná soužení a bolesti, dodal naději zou
falým, milost hříšným, posilu nemocným, pomoc potřebným, pokoj zarmouceným
a odvahu nedůvěřivým.
Druhé Letnice přijdou na svět jako rosa a promění poušť v zahradu, v níž celé lid
stvo poběží jako nevěsta vstříc svému Pánu v obnovené smlouvě lásky s Ním.
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Tak se Nejsvětější Trojici dostane její velké slávy a Ježíš mezi vámi obnoví své slav
né království lásky.
Proto se musíte stát tichými a zmužilými dělníky této všeobecné obnovy.
Vezměte toto ubohé nemocné lidstvo do své kněžské náruče a přineste je do ma
teřské kliniky mého Neposkvrněného Srdce, aby bylo uzdraveno vaší nebeskou Mat
kou.
Toto činíte, přivádějíce všechny, kněze, věřící, dítka, mládež a rodiny k zasvěcení
mému Neposkvrněnému Srdci.
Odvahu, moji milovaní.
V těchto mimořádných dnech večeřadla jsem vám věnovala posilu a útěchu, mi
lost a lásku, čistotu a svatost.
Vycházíte z tohoto večeřadla zcela obnoveni, neboť Duch Svatý, kterého jste skr
ze mne vzývali, se vám sdělil se svými sedmi dary, dávajícími svěžest a sílu rozkvětu
všech ctností ve vás.
Odcházíte jako stateční apoštolové těchto posledních časů a jdete do všech kon
ců země přinášet Světlo Kristovo v těchto dobách temnoty a rosu jeho božské lásky
v těchto dnech veliké vyprahlosti.
Připravujete tak srdce a duše k radostnému přijetí Krista, jenž přichází.
S vašimi drahými, s dušemi vám svěřenými vám žehnám s radostí Matky, kterou
jste tolik potěšili.“
Rubbio (Vicenza, Itálie), 15. srpna 1990
Svátek Nanebevzetí Panny Marie

Cesta světla
„Přemilí synové, pohleďte dnes na nádheru své nebeské Matky, abyste byli potěše
ni v bolestných chvílích, které prožíváte, a abyste kráčeli mou cestou v závěrečné čás
ti vašeho druhého adventu.
Je to cesta světla.
Je to cesta, kterou jsem vám v těchto letech naznačila, abych vás všechny přived
la do církve světla.
Ježíš dnes utváří tuto svou církev prostřednictvím mocného působení Ducha Sva
tého a v zahradě Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky.
Je to nová církev světla, která má větší jas než tisíc sluncí dohromady.
Je utvářena v srdci prostých, maličkých, čistých, chudých, těch, kteří dovedou
přijmout a následovat Ježíše s dokonalou učenlivostí, bez jakéhokoliv kompromisu
s duchem světa.
Ježíš buduje tuto svou novou církev neviditelným a zcela tajemným způsobem:
v tichu, skrytosti, v modlitbě, prostotě.
Proto zvu dnes všechny své nejmilejší a syny zasvěcené mému Neposkvrněnému
Srdci, aby kráčeli cestou světla, a tak došli cíle druhého adventu, který nyní žijete.
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– Na této cestě světla jste obklopeni mocným jasem vašeho nebeského Otce, který
ve vás obráží svoji lásku, bere vás do své náruče a stále více vás přivádí k pochopení
tajemství jeho božského otcovství.
Vy sami se tak stáváte odleskem slávy Otcovy.
– Na této cestě světla jste intimně pronikáni samotným světlem Krista, který vás ve
de, abyste mocně oponovali temnotě hříchu, bludu a zla. Tak kráčíte v jasu jeho bož
ského Slova, které dává sestoupit na váš život zářným paprskům radosti, čistoty, lás
ky, krásy a svatosti.
Vy sami se tak stáváte odleskem záře Synovy.
– Na této cestě světla jste intimně přetvářeni mocným ohněm Ducha Svatého, který
vás stravuje jako palčivý plamen a očišťuje vás ode všeho, co je ve vás nečistého a ne
dokonalého.
Tak vás činí způsobilými proniknout do intimního vztahu lásky mezi Otcem a Sy
nem, aby Otec byl ve vás dokonale oslaven a Syn aby byl od vás stále více milován
a napodobován.
Vy sami se tak stáváte odleskem lásky Ducha Svatého.
Když dnes hledíte na jas mého nanebevzatého oslaveného těla, zvu vás, abyste
se vydali všichni na cestu Světla, kterou jsem vám vytyčila, a obětovali svůj život
dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice a dobře prožívali poslední časy tohoto druhé
ho adventu tak, abyste byli připraveni s lampami rozžatými přijmout Pána, jenž
přichází.“
Budapešť (Maďarsko), 22. srpna 1990
Duchovní cvičení formou večeřadla
s kněžími maďarského MKH

Královna Lásky
„Jsem vaší Matkou a Královnou.
Dnes slavíte liturgickou památku mé mateřské královské důstojnosti.
Nacházíte se zde, přemilí synové Maďarska, na svých duchovních cvičeních for
mou večeřadla, jako bylo ono jeruzalémské.
Připojuji se k vaší ustavičné modlitbě, abych pro vás obdržela dar Ducha Svatého,
který vás utvrdí ve vašem povolání.
Buduji mezi vámi hlubší bratrství a vedu vás jako matka k tomu, abyste se pozná
vali, chápali, pomáhali si, měli se rádi, abyste stále více svým životem naplňovali nové
přikázání, které vám dal můj Syn Ježíš.
Ukazuji vám cestu, po které musíte jít, abyste každodenně prožívali zasvěcení mé
mu Neposkvrněnému Srdci, které jste učinili, abyste se mohli stát paprsky Světla, se
stupujícími do hluboké temnoty, a ohlašovat blízký triumf mého Neposkvrněného
Srdce ve světě.
Jsem Královnou lásky.
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Vyšli jste z údobí těžkého a bolestného, v němž můj Protivník nad vámi mocně vy
konával svou nadvládu.
Poznali jste okamžiky velikého hoře; rozšířilo se mezi vámi odmítání Boha a jeho
zákona lásky; ochutnali jste hořkost egoismu, nenávisti, rozkolu, strachu a veliké vy
prahlosti.
Já však jsem vám přišla na pomoc jako vaše Matka a Královna, neboť tento národ
mi byl zasvěcen vaším patronem, králem svatým Štěpánem.
Chci vykonávat v těchto letech stále důrazněji svou mateřskou královskou moc.
Jsem Královnou lásky.
Proto dnes zvu vás, kněze, a vaším prostřednictvím všechny věřící k zasvěcení mé
mu Neposkvrněnému Srdci.
Tak se mohu vpravdě ujmout vlastnictví vaší existence a učinit vás nástroji triumfu
mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
Vy jste paprsky světla, které sestupují z mého Neposkvrněného Srdce na tuto těž
ce zkoušenou maďarskou zem.
Šiřte všude světlo mého Srdce, neboť vás ještě obklopují husté temnoty a ještě na
vás číhají velká nebezpečí.
Otevřete srdce všech k přijetí daru mého mateřského královského důstojenství.
Jsem Královnou lásky a srdce mých synů jsou privilegovanou částí mého Království.
Kráčíte-li cestou, kterou jsem vám naznačila, podaří se vám překonat všechny pře
kážky, nastražené vám mým Protivníkem, připravíte nové dny pokoje a přispějete
k obrácení přemnoha mých zbloudilých synů a k jejich návratu k Pánu, který na ně
čeká s velkou otcovskou láskou.
Žehnám vám a všem duším vám svěřeným, ujišťuji vás svou mateřskou ochranou
a žádám vás, abyste všude v těchto východních krajích nesli má slova naděje, útěchy
a míru.“
Milán (Itálie), 8. září 1990
Narození Panny Marie

Úkol, který jsem ti svěřila
„Přemilí synové, podílejte se dnes na radosti celé nebeské a pozemské církve, která
rozjímá o vaší nebeské Matce v okamžiku jejího narození.
Jsem vycházející jitřenkou, ohlašující zrození věčného slunce, mého Syna Ježíše,
našeho Vykupitele a Spasitele.
Proto mě Pán učinil neposkvrněnou od samého počátku mého lidského početí.
Chtěl mě mít celou krásnou, plnou milosti a oděnou svatostí.
Dnes, o svátku mého narození, o mně rozjímáte jako o vycházející jitřence, krásné
jako luna, zářící jako slunce, hrozné jako vojsko připravené k boji.
– Jsem jitřenkou, která ohlašuje úžasnou událost vaší spásy a připravuje vás všech
ny na příchod velikého dne Páně.
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– Jsem krásná jako luna, která září světlem odraženým od slunce, neboť má krása
je krásou Nejsvětější Trojice, jež mě zahaluje, je plností milosti Boží, jež mě proměňu
je, je jeho božskou svatostí, jež mě přikrývá.
– Lesknu se jako slunce, neboť jsem povolána stát se Matkou Ježíše Krista, který je
věčným odleskem Boha Otce.
– Jsem strašná jako vojsko, sešikované k boji, neboť mým úkolem, svěřeným mi
Pánem, je zvítězit nad satanem, rozdrtit hlavu starého hada, spoutat nestvůrného Ru
dého draka a uvrhnout jej do ohnivé propasti, svést zápas a potřít toho, jenž se staví
proti Kristu, tj. Antikrista, a připravit druhý Ježíšův příchod, který mezi vámi obno
ví své slavné království.
To je můj plán.
Čím mocnější se stává má přítomnost mezi vámi, tím víc se od vás vzdalu
jí temnoty zla, hříchu, nenávisti a nečistoty, neboť satan je stále více spoutáván
a ničen.
V těchto vašich posledních časech úkolem vaší nebeské Matky, krásné jako luna,
zářící jak slunce, strašné jako vojsko sešikované k boji, je oznámit, že se k vám blíží
veliký den Páně.
V tento den mého narození, můj synáčku, tolik mnou milovaný, se nacházíš na za
čátku dlouhé namáhavé cesty, kterou od tebe ještě pro sebe žádám, k přemnoha náro
dům druhého kontinentu.
Toto je úkol, který jsem ti svěřila: do všech konců světa nést moji mateřskou zvěst
a volat všechny mé syny, aby aktem zasvěcení vstoupili do jasného a bezpečného úto
čiště mého Neposkvrněného Srdce.
Nesmírná je zkouška, která na vás přichází, a všichni jste povoláni trpět se mnou.
Vaše utrpení je však jako utrpení matky, která má přivést na svět své dítě.
Skutečně nezměrná bolest těchto posledních časů připravuje zrození nové éry, no
vé doby, v níž přijde Ježíš v lesku své slávy a obnoví ve světě své království.
Tehdy veškeré stvoření, osvobozené od otroctví hříchu a smrti, pozná nádheru
druhého pozemského ráje, v němž Bůh bude bydlet s vámi, osuší každou slzu, nebu
de už dne ani noci, neboť první věci pominuly, a vaším světlem bude světlo Beránko
vo a nového Jeruzaléma, sestoupivšího z nebe na zem, připraveného jako Nevěsta pro
svého Ženicha.“
St. David – Maine (USA), 15. září 1990
Svátek Panny Marie Bolestné

Bolest nového zrození
„Přemilí synové, dnes vás připojuji k veliké bolesti vaší Neposkvrněné Matky.
Jste dětmi mé obzvláštní mateřské obliby.
Vybrala jsem vás, abyste byli členy mého vítězného šiku.
Jste významnou částí mého plánu Prostřednice a Spoluvykupitelky.

519

Můj Syn Ježíš mě chtěl mít pod křížem, aby můj neposkvrněný bol připojil ke svým
božským mukám.
Chtěl spojit mé lidské utrpení se svým a intimně mne připojil k tajemství svého
vykoupení.
Tak mě povolal stát se opravdovou Spoluvykupitelkou.
Ovocem mého spoluvykoupení je mé duchovní mateřství.
Pod křížem, v kolébce tak nezměrného utrpení, jsem se z vůle svého Syna Ježíše
stala vaší Matkou, Matkou všech vykoupených, Matkou církve a celého lidstva.
Dostála jsem své mateřské úloze tím, že jako pravá matka stojím po boku všech
svých synů po celý pozemský běh lidských dějin.
Nikoho jsem nenechala samotného nebo opuštěného; nikoho jsem neodmítla ani
neodehnala.
Všem jsem byla stále blízká jako milující a zarmoucená Matka.
Ve svém srdci jsem nesla utrpení všech.
Ve svém srdci jsem nesla utrpení celé církve.
Sdílela jsem nezměrné bolesti ubohých a vyděděných, hříšných a zoufalých, vzdá
lených a nevěřících, dobrých i zlých, velkých i malých, kněží i věřících, trpících a ne
mocných, všech v agonii i umírajících.
Stala jsem se Matkou všech bolestí.
Mým mateřským úkolem je především sdílet nesmírná utrpení církve a veškerého
lidstva v těchto dnech očisty a velkého soužení.
Jsou to utrpení, která připravují nové časy, nástup nové éry.
Proto je to bolest nového zrození.
Jako Matka jsem povolána k úkolu zrodit dnes v bolesti nové lidstvo, připravené
k setkání se svým Pánem, který se k vám vrací ve slávě.
Proto jsem tě, můj synáčku, chtěla ještě zde ve Spojených státech amerických,
abys započal dlouhou namáhavou pouť v přemnoha krajích, zakládal večeřadla mého
Hnutí a přivedl všechny do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce. Chci
tě tak zapojit do svého mateřského spoluvykupitelského díla a činím tě stále účastněj
ším mých velikých bolestí.
Staň se proto znamením mé mateřské přítomnosti a uděluj všem charisma mého
líbezného balzámu.
Poskytni pomoc vzdáleným, posilu nemocným, odvahu slabým, podporu malým,
milost hříšným, lásku kněžím, světlo věřícím, naději malomyslným a velikou důvě
ru všem. Spatříš všude ty největší divy, neboť nastal čas mého mateřského spoluvy
koupení.“
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S. Albert – Alberta (Kanada), 29. září 1990
Svátek archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela

Hodina andělských mocností
„Dnes slavíte svátek archandělů Gabriela, Rafaela a Michaela a snažně je prosíte
o ochranu.
V těchto dobách velkého soužení vás zvu, abyste žili v jednotě života s anděly Páně.
Oni dnes mají vůči vám důležitý úkol.
– Osvěcují vaši cestu, po níž musíte jít, abyste byli věrni zasvěcení, které jste mi
učinili.
Je to cesta obtížná a bolestná, znamenaná mnoha překážkami a ohrožovaná mno
ha úklady mého Protivníka.
Andělé vás berou za ruku a vedou vás po světlé cestě lásky a svatosti.
– Dodávají vám odvahu a posilu v nesčetných obtížích, které musíte snášet, a pod
pírají vás ve vaší lidské slabosti.
Jsou po vašem boku jako opravdoví bratři, kterým leží na srdci vaše osoba a váš
život.
– Brání vás proti ustavičným satanovým útokům, proti jeho četným úkladům
a proti překážkám, které vám klade do cesty.
Velká bitva, která se nyní bojuje, je především na úrovni duchů: duchové zlí pro
ti duchům andělským.
Vy jste zataženi do té bitvy, která se rozvíjí mezi nebem a zemí, mezi anděly a dé
mony, mezi sv. Michaelem archandělem a Luciferem.
Andělům Páně je svěřen úkol bránit vaši osobu, život církve a dobro veškerého lidstva.
V tomto velkém národě, kde se nacházíš, abys zakládal večeřadla, vidíš, jak lidstvo,
oklamané falešnými duchy, běží po cestě zla a velké nemravnosti a jak samotná církev
je podkopávána bludy a hříchy a je v nebezpečí, že ztratí pravou víru kvůli svému od
dělení od papeže a protivení se jeho učitelskému úřadu.
V těchto zlých dobách se musíte velice modlit k andělům Páně.
Toto je hodina andělských mocností.
Jsou to andělské mocnosti, které vedou všechny mé syny do rozhodující bitvy za
definitivní porážku satana a příchod slavného království Kristova, v triumfu mého
Neposkvrněného Srdce ve světě.“
Quebec (Kanada), 7. října 1990
Svátek Panny Marie Růžencové

Mé největší vítězství
„V tento den, v němž se slaví datum jednoho mého vítězství, dosaženého mocnou
zbraní svatého růžence, projíždíš provincie Kanady, země mnou tak milované a mým
Protivníkem tak ohrožované a zraňované, abys shromáždil kněze a věřící mně zasvě
cené ve večeřadlech modlitby a bratrství.
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Dnes chci tvým prostřednictvím věnovat slovo útěchy a naděje přemnoha svým
synům, kteří žijí v tomto velkém národě.
– Můj Protivník velmi potupil tuto zemi tím, že mnoho mých ubohých synů při
vedl na cestu materialismu, bezuzdné honby za rozkošemi a penězi, egoismu, pýchy
a nečistoty.
Oplzlost a nemravnost zaplavuje všechno, zejména prostřednictvím tisku a televi
ze, a tak jsou kaženy duše dětí a prostých lidí.
– Také zdejší církev je obzvláště ohrožována šířením bludů, které vedou ke ztrá
tě pravé víry.
Pastýři jsou zodpovědni za tuto truchlivou situaci, neboť mnozí z nich nehájí s od
vahou pravdu, často mlčí a tolerují zlořády všeho druhu, a tak je stále více ohrožová
na integrita katolické víry.
Je nutné, aby se biskupové a kněží vrátili k větší jednotě s papežem, jehož postavil
Kristus za základ církve a neomylného strážce její pravdy.
Mé velké bolesti se však dostává útěchy od stále rostoucího počtu mých synů, kte
ří přijímají mou mateřskou výzvu k obrácení, k zasvěcení mému Neposkvrněnému
Srdci, aby šířili všude večeřadla a modlitby se mnou prostřednictvím modlitby sva
tého růžence.
Rozšiřujte všude tato večeřadla jako paprsky světla, které přichází osvěcovat zemi
v těchto dnech velké temnoty.
Především rozšiřujte rodinná večeřadla jako mocnou ochranu proti všem
zlům, které dnes hrozí rozbít rodinu, jako je rozdělení rodin, rozvod, používání
prostředků bránících životu, potraty, které se stále množí a volají o pomstu před
tváří Boží.
Duchovní večeřadlo mého Neposkvrněného Srdce je útočištěm, do něhož musíte
všichni vstoupit, abyste obdrželi dar druhých Letnic.
Tak mocnou zbraní svatého růžence můžete ještě dnes dosáhnout mého největšího
vítězství v dějinách církve a veškerého lidstva.“
Mexico City (Mexiko), 13. října 1990
Výročí posledního fatimského zjevení

Zjevuji své tajemství
„Dnes si připomínáte mé poslední fatimské zjevení, k němuž došlo téhož dne roku
1917, potvrzené zázrakem slunce.
Dnes vám oznamuji, že se rodí nová církev Světla, kterou si můj Syn Ježíš utváří
ve všech končinách země, aby byla připravena s vírou a radostí jej přijmout v blízkém
okamžiku jeho druhého příchodu.
Blízko je slavné království Kristovo, které se mezi vámi upevní druhým Ježíšovým
příchodem na svět.
Je to jeho návrat ve slávě.
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Je to jeho slavný návrat, aby mezi vámi obnovil své království a znovu přivedl celé
lidstvo, vykoupené jeho drahocennou krví, do stavu nového pozemského ráje.
To, co se chystá, je tak veliká věc, že takové nebylo od stvoření světa.
Připravujte se s pokorou, vírou, s intenzivní modlitbou.
Připravujte se tím, že se všichni shromažďujete v duchovním večeřadle mého Ne
poskvrněného Srdce.
Připravujte se v tichu a očekávání.
Své tajemství zjevuji pouze srdcím maličkých, prostých, chudých, neboť ti je přijí
mají a jemu věří.
Proto Ježíš v těchto časech mocně působí, aby připravil svůj příchod do života pro
stých, chudých, čistých a maličkých.
S malým počtem těchto dítek obnoví Pán brzy na zemi své slavné království lás
ky, svatosti a pokoje.“
Dallas (Texas, USA), 1. listopadu 1990
Svátek Všech svatých

Ráj se spojí se zemí
„Patřte dnes na ráj, kam přišlo tolik vašich bratří a sester, aby měli účast na rados
ti bez konce v blažené věčnosti.
Tento svátek musí být pro vás motivem radosti, naděje a posily.
– Ať vás naplňuje radostí jistota, že svatí v nebi na vás odrážejí světlo své blaženos
ti, aby vám pomáhali žít na světě pro dokonalou oslavu Nejsvětější Trojice.
Tím způsobem, i když jste ještě zde na světě, máte účast na stejné zkušenosti sva
tých a srdcem a duší žijete v ráji, jehož štěstí v malé částce zakoušíte.
– Důvodem naděje pro vás musí být, že vás mnozí předešli do nebeského králov
ství, když prošli stejnou vaší cestou, snášeli stejná vaše utrpení a zakusili stejné vaše
obtíže.
Jděte tedy kupředu statečně a nenechte si nikdy vzít odvahu na cestě dokonalého
zachovávání Božího zákona, konání všech křesťanských ctností, každodenního život
ního spojení s eucharistickým Ježíšem, který vás vede na cestě svatosti.
– Ať je pro vás velkou posilou jistota, že svatí vám pomáhají svými modlitbami,
jsou při vás, aby vás utěšili v soužení, dodali vám síly v obtížích, odstranili překážky,
na které narazíte při vaší cestě, a pomohli vám překonat úklady, které vám strojí můj
a váš Protivník.
V hodině velké zkoušky se ráj spojí se zemí.
A to až do okamžiku, kdy se otevře jasná brána, aby dala sestoupit na svět slavné
přítomnosti Krista, jenž obnoví své království, v němž se dokonale naplní Boží vůle
jako v nebi, tak i na zemi.“
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Malvern (Pensylvania, USA), 15. listopadu 1990
Duchovní cvičení formou večeřadla
se 3 biskupy a 250 kněžími MKH z USA a Kanady

Hodina velké zkoušky
„Přemilí synové, dnes vám chci vyjádřit svou radost a potěchu, kterou pociťuje mé
Neposkvrněné Srdce, když vás vidí shromážděné v tak hojném počtu na těchto vašich
duchovních cvičeních, konaných formou ustavičného večeřadla.
Přišli jste téměř ze všech států vašeho národa, z Kanady a jiných krajů, z Latinské
Ameriky.
Spojujete se v modlitbě, konané se mnou, recitováním celého svatého růžence, na
sloucháním mému slovu, slavnostní adorační eucharistickou hodinou a koncelebrací
mše svaté, vedené vždy jedním biskupem, během níž obnovujete své zasvěcení mému
Neposkvrněnému Srdci.
Chtěli jste také zintenzivnit svůj akt lásky a zadostiučinění Ježíši, přítomnému
v Nejsvětější Svátosti, svou noční adorací, kterou jsem tak uvítala a jíž žehnám, proto
že přinesla tolik posily a radosti eucharistickému kněžskému Srdci Ježíšovu.
Nyní vám oznamuji, že už nadešla hodina velké zkoušky.
– Velká zkouška nadešla pro váš národ.
Kolikrát jako starostlivá a zarmoucená Matka jsem chtěla pozvat své syny, aby se
dali na cestu obrácení a návratu k Pánu.
Nebylo mi popřáno sluchu.
Pokračovali jste po cestě odmítání Boha a jeho zákona lásky. Stále více se množi
ly hříchy nečistoty a nemravnost zaplavila všechno jako moře. Byl legalizován nečistý
hřích homosexuality proti přírodě; zevšeobecnilo se používání prostředků zabraňu
jících životu, zatímco potraty, tyto vraždy nevinných dětí, které volají o pomstu před
tváří Boží, se rozšířily a jsou prováděny ve všech končinách vaší vlasti.
Nadešla chvíle Boží spravedlnosti a velikého milosrdenství.
Poznáte hodinu slabosti a ubohosti; hodinu utrpení a porážky; očistnou hodinu
velikého trestu.
– Velká zkouška nadešla pro vaši církev.
Ustavičně se šířily bludy, vedoucí ke ztrátě víry. Mnoho pastýřů nebylo ostražitých
ani bdělých a dovolilo přemnoha dravým vlkům v rouše beránčím vetřít se do stáda
a zanést tam zmatek a ničení.
Jak veliká je vaše zodpovědnost, pastýři svaté církve Boží!
Pokračuje se po cestě oddělení od papeže a odmítání jeho učitelského úřadu; do
konce se vskrytu připravuje opravdové schizma, které se brzy může stát otevřeným
a vyhlášeným.
Pak zůstane pouze malý věrný zbytek, který já budu opatrovat v zahradě svého Ne
poskvrněného Srdce.
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– Velká zkouška nastala pro celé lidstvo.
Přichází trest mnou předpověděný ve Fatimě a obsažený v oné části tajemství, kte
rá vám dosud nebyla odhalena.
Na svět přišla veliká chvíle Boží spravedlnosti a milosrdenství.
Proto jsem vás chtěla mít zde.
Vy musíte být apoštoly těchto posledních časů.
Jděte do všech končin a statečně a odvážně hlásejte Ježíšovo evangelium.
Kráčejte cestou pohrdání světem a sebou samými.
V těchto dobách veliké temnoty osvěcujte zemi. Dejte na svět sestoupit světelným
paprskům své víry, své svatosti a své lásky.
Byli jste vybráni ke statečnému boji proti síle toho, který se staví proti Kristu, aby
ste nakonec dosáhli mého největšího vítězství.
Odjíždějte z tohoto večeřadla s důvěrou; odjíždějte s radostí a velkou nadějí.
Já jsem s vámi.
Projevuji se skrze vás.
Budu činit ve vás divy, aby všichni mohli spatřit mé Světlo a pocítit mou mateř
skou přítomnost.
S vašimi drahými, s dušemi vám svěřenými vám všem žehnám ve jménu Otce i Sy
na i Ducha Svatého.“
São Paulo (Brazílie), 8. prosince 1990
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Otevřete srdce naději
„Pozorujte mě dnes v jasu mého Neposkvrněného Početí.
Nechte se obklopit mým světlem milosti, svatosti a panenské krásy.
Moji přemilí a děti mně zasvěcené, přijměte můj plán a co nejrychleji vstupte
všichni do duchovního večeřadla mého Neposkvrněného Srdce.
– Mé Neposkvrněné Srdce je nebeskou zahradou, do níž vás chci shromáždit,
abych vás obětovala dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice, v těchto dobách apo
staze.
– Mé Neposkvrněné Srdce je bezpečným útočištěm, které jsem vám připravila,
abyste mohli prožívat s jasnou myslí bolestné chvíle velkého utrpení.
– Mé Neposkvrněné Srdce je světlou cestou, vedoucí vás k radostnému setkání s Je
žíšem, který se k vám už vrací ve slávě.
Přijměte tedy moji naléhavou prosbu, kterou vám předkládám prostřednictvím
svého díla, Mariánského kněžského hnutí, a tohoto mého maličkého syna, které
ho ještě vedu do všech částí světa, aby se všichni zasvětili mému Neposkvrněnému
Srdci.
Účastněte se tak mého mateřského plánu, kterým je připravit srdce a duše k přije
tí Pána, jenž přichází.
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– Nejsvětější Trojicí jsem byla vybrána stát se Matkou Slova, jež se vtělilo do mého
panenského lůna, a tak jsem vám darovala svého Syna Ježíše.
Jeho první příchod mezi vás se uskutečnil v chudobě, pokoře a utrpení, neboť Ježíš
chtěl přijmout omezení, bídu a slabost naší lidské přirozenosti.
Mé mateřské působení se tedy naplnilo v tichu, modlitbě, skrytosti a pokoře.
– Nejsvětější Trojicí jsem byla vyvolena stát se Matkou druhého Příchodu, a tak je
mým mateřským úkolem připravovat církev a veškeré lidstvo k přijetí Ježíše, který se
k vám vrací ve slávě.
Tento jeho druhý příchod se uskuteční ve světle jeho Božství, neboť Ježíš se
k vám vrátí na oblacích nebeských, v jasu své královské moci a podmaní si lid a ná
rody země, a všichni jeho nepřátelé budou rozdrceni pod trůn jeho univerzální vlá
dy.
Tak se moje mateřské působení v těchto posledních časech děje zjevně a stále
mocněji, mé světlo září ve všech končinách země.
Proto se dnes ukazuji všude prostřednictvím svých četných zjevení a mimořád
ných projevů.
Mé království lásky, které buduji v srdcích a duších, je cestou, která připravuje slav
né království Kristovo.
Triumf mého Neposkvrněného Srdce se bude krýt s druhým Kristovým přícho
dem ve slávě, aby všechno učinil nové.
Naslouchejte tedy všichni mému hlasu a pospěšte za neposkvrněným světlem mé
panenské krásy vstříc božskému jasu Kristovu.
Otevřete srdce naději.
Druhý příchod Krista je blízko.
Znamení, která vám on sám dal, aby vás připravil na svoje přijetí, se v těchto ča
sech všechna uskutečňují.
Otevřete srdce naději.
Žijte v pokoji srdce a v modlitbě.
Žijte ve víře a radosti.
Žijte v milosti a čistotě.
Žijte v lásce a svatosti, neboť Ježíš Kristus, náš Vykupitel, náš Spasitel a Král, už
k vám přichází v jasu svého Těla oslaveného.“
Dongo (Como, Itálie), 24. prosince 1990
Svatá noc

Přijměte prorocké zvěsti
„Přemilí synové, prožívejte se mnou drahocenné hodiny, které předcházejí naro
zení mého božského Dítka.
Je Svatá noc.
Prožívejte ji se mnou: v tichu, kontemplaci, modlitbě a pokoji.
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Podílejte se na radosti mého Neposkvrněného Srdce, jež se otevírá, aby darovalo
světu Vykupitele a Spasitele.
Po kolik věků byla očekávána tato událost!
Příslib jeho příchodu přišel jako pochodeň, osvěcující temný chod času a dějin.
Proroci tuto chvíli předpověděli; spravedliví ji s vírou očekávali; chudí v ni doufali
se žhavou touhou; Duch připravoval srdce a duše na její příchod.
S úpěnlivou prosbou o tento nevýslovný okamžik umírali všichni svatí a spraved
liví Izraele.
V této Svaté noci se uzavírá očekávání národů, neboť Otcovo věčné Slovo, zatím
co všechno je zahaleno v hluboké mlčení, se rodí ke svému lidskému životu a stává se
naším bratrem.
Rodí se v jeskyni, ve veliké chudobě, odmítnut všemi, přijatý však s něžností a lás
kou mnou, jeho panenskou Matkou, a nejčistším snoubencem Josefem a obveselo
ván nebeskými hlasy andělů a přítomností maličkých, chudých, prostých a čistých
srdcem.
Přemilí synové, prožívejte i vy se mnou radostné tajemství tohoto Narození.
Obklopte prostou kolébku svou kněžskou láskou; přinášejte za odmítání mnohých
náhradu plností svatosti a věrným svědectvím; líbejte se mnou jeho křehké údy a dě
kujme spolu nebeskému Otci za jeho jednorozeného Syna, který je nám všem dnes
dán.
Všichni se pak připravte na jeho druhé Narození.
Dnes ještě mráz hříchu pokrývá život lidí a národů; temnota bludů prostu
puje celý svět: odmítání Boha a jeho zákona lásky je povýšeno na normu lidské
ho žití.
Šíří se nenávist, nečistota, egoismus, rozdělení, a hrozba nové strašné války je právě
dnes konkrétnější a blízká.
Vstoupili jste do doby, jež vám byla předpověděna.
Vstoupili jste do posledních časů.
Přijměte tedy prorocké zvěsti, které vám tolika způsoby zvěstovaly, že toto jeho dru
hé Narození je blízko.
Zatímco ještě hluboká noc leží nad světem a tolik mrazu činí lidská srdce vy
prahlými, vy otevřete své duše důvěře a naději a naslouchejte s radostí mé proroc
ké zvěsti.
Jako Matka druhého příchodu vás připravuji na jeho nové Narození. Proto si
ve všech částech světa chystám šik maličkých, chudých, pokorných a čistých srd
cem, abych tak připravila drahocennou kolébku Ježíši, jenž se k vám vrací ve slá
vě.“
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Rubbio (Vicenza, Itálie), 31. prosince 1990
Poslední noc roku

Kapky mých slz
„Shromážděte se se mnou v modlitbě adorace a zadostiučinění, abyste prožili po
slední hodiny končícího se roku v úkonu pokorné přímluvy.
Proste v modlitbě za spásu tohoto světa, který už klesl až na dno bezbožnosti a ne
čistoty, nespravedlnosti a egoismu, nenávisti a násilí, hříchu a zla.
Kolikrát a kolika způsoby jsem osobně zasáhla, abych vás vyzvala k obrácení a ná
vratu k Pánu vašeho pokoje a vaší radosti!
To je důvod mých četných zjevení a poselství, která dávám prostřednictvím tohoto
mého nepatrného syna a mého díla, Mariánského kněžského hnutí, které jsem rozší
řila ve všech končinách země.
Jako Matka jsem vám opakovaně ukázala cestu, kterou máte jít, abyste dosáhli spá
sy.
Nebylo mi však dopřáno sluchu.
Šlo se dále cestou odmítání Boha a jeho zákona lásky.
Deset Božích přikázání je ustavičně a veřejně přestupováno.
Už se nectí den Páně a jeho nejsvětější jméno je stále více hanobeno.
Přikázání lásky k bližnímu je dennodenně porušováno egoismem, nenávistí, ná
silím, rozdělením panujícím v rodinách a ve společnosti a prudkými krvavými válkami
mezi národy země.
Důstojnost člověka jako svobodného tvora Božího je drcena okovy vnitřního ot
roctví, jež jej činí obětí nezřízených vášní, hříchů a nečistoty.
Pro tento svět už nadešla chvíle trestu.
Vstoupili jste do ostrých časů očisty a pro všechny se nutně rozmnoží utrpení.
Také moje církev má zapotřebí očisty od zel, která ji zasáhla a dávají jí prožívat
okamžiky agonie a bolestného utrpení.
Jak se rozrostla apostaze na základě bludů, které se rozšířily a byly většinou přijaty,
a to bez jakéhokoliv odporu! Zhasla víra mnohých.
Spáchaný, ospravedlněný a už nevyznávaný hřích činí z duší otroky zla a satana.
Do jakého ubohého stavu byla přivedena tato má milovaná dcera!
Modlete se se mnou v těchto posledních hodinách roku, který právě končí.
Během něho jsem ještě mnohokrát zasáhla, abych vymohla od Pána dar jeho Bo
žího milosrdenství.
Avšak čas, který vás čeká, je čas, v němž se milosrdenství bude snoubit s Boží spra
vedlností, pro očistu světa.
Neočekávejte nový rok s rámusem, křikem a veselými zpěvy.
Očekávajte jej s intenzivní modlitbou toho, kdo chce ještě zadostiučinit za všech
no zlo a za hříchy světa.
Hodiny, jež prožíváte, patří mezi nejtěžší a nejbolestnější.
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Modlete se, trpte, obětujte, zadostčiňte spolu se mnou, jež jsem Matkou přímlu
vy a zadostiučinění.
Tak, moji přemilí a děti zasvěcené mému Srdci, staňte se v těchto posledních ho
dinách roku kapkami mých slz, padajících na nesmírné bolesti církve a veškerého lid
stva, zatímco vstupujete do ostrých časů očisty a velkého soužení.“
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