Justína Klotzová

BOH SA PRIDOVÁRA
K DUŠI

Vybrané texty

Toto je to Božké Srdce - ktoré sama matka Klotzová 65 rokov
až do svojej smrti velmi uctievala Teraz sa nachádza v materinci
. sestier Dobrého Pastiera v Mníchove.

Justína Klotzová

BOH SA PRIHOvÁRA
K DUŠI

Vybrané texty

Pani Justína Klotzová, nar. 25.2.1888 v b1íz1rosti
Fmsing~
areibiskupstvo Mníchov-Freising, zomre1a
6.6.1984 v Game
pri Mníchove. Jej hrob sa nachádza na cintoríne v Ebersbetgu
(blízko Mníchova).

NÁZOV ORIGINÁLu: GOTT SPRICHľ ZUR SEELE
Prek1ad: Kolektív

Informacia:
K obsahu tejto krúhy:

Toto je preklad nemeckého originálu
IlBoh hovori k dtN.
Originálne texty holi na preskiimanie predložené biskup;kému 1indJ v
Mnichove-Freisingu. Cirkevné overenie týkajúce sa ťRlbY Jm1íny Klotzovej,
ktorá nám zanechala tieto spisy, sa ešte neuskutočnilo.
Listom z 6.8.1976 (6 V - Nr. 4536{76/1a E.Nt. 2163) dal bislmp;ký urad v
Mníchove - Freisingu svoj suhlas na tlačenie týchto textov a tým aj ldacbí
odpoved na pm;bu pána farára Karl M. Harrera s ~júcimi slovami:
II

"Hore spcminané spisy môžete

dal do tlače, pretože sa iiPJne
zhodujú s

učenim

cirkvi, čo sa týka viery.,r

Predslov
Uvedená publikácia ~ vybrané texty z 8 zošitov série Bull IIOVOri k
duši. Najzávažnejšim motívom, ktorý sa neustále opakuje, je: "Zadanid tých,
čo kráa\iú k zábube" t vzdiali sa od vlastaého 1/ JA" a VeDImIi sa záchrane
sveta (Daše starom vyrieši sám Boh~ pretože: "kto zaclu:aňlfje, teD IIIiIlVe -

kto miluje. ten

zachraňuje."
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Naším úmyslom je opätovne uvie&t všetky modlitby pochádzajúce od Ježiša,
ktoré sú obsiahnuté v uvedených zošitoch. Chceme ich sprístupnil ~mä tým;
čo nma po modlitbe. NajdôležitejbJ modlitbou, podia slov samotného

Spasiteia, je "Prejav lásky."
Hlavným eidom vydania tejto publikácie je sprostredkoval pr<Ň>y pána Ježiša,
lepšie povedané, prostredníctvom nich sa aktívne podidai na diele vykúpenia.
Táto myšlienka sa tiahne ako zlatá nit celým textom. pán Ježiš hovorí napr. o
bratskej obetavosti, pretože je nutné tým, ktorí spejú k záhube, utýchlene
pomôd. Velmi často sa opakuje prosba o aktívnu spoluúčast na vykupitelškom
diele, najmä v duchovnej oblasti prostredníctvom modlitieb.
dalším aspektom publikácie sú výpovede pána Ježiša k tematike lÔZnych čností,
ktoré sa bezprostredne dotýkajú našej viery.
Všetkým čitateiom, ktorí zatiai nepočuli o pôvode uvedených posolstiev, poslúži
krátky životopis mystičky. Najvýstižnejšie sa o ňom hovorí v pohrebnej kázni
jej posledného spovednľka dekana Schneidera z Glonnu z júna 1984.
Prajem všetkým čitateiom veÍa zážitkov pri úvahach nad textami a zároveň
dtEeVné obohatenie sa, ktoré prospeje nielen vám, ale i k dobru celej katolíckej
cirkvi.
Hubert Josef Hintermaier, kňaz
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od zostavovateiov
Drahý čitatei, dovol, aby sme sa s Tebou podelili sniekoikými osoI5nými
pohladmi. Situácia vo svete je mepokojujúca a zlo sa snaží nabúrai všetky
oblasti iudského života.
Tam, kde do týchto čias vládol komunizmus, sa začína vkrádai egoistický
materializmus, ktorý prináša morálny úpadok Začína sa šíril ideológia
liberalizmu, ktorý akceptuje najväčšiu hanebnost našich časov - zabíjanie
nanarodených detí v lone matky. Rozširujú sa nepokoje a boje medzi národmi,
ktoré so sebou prinášajú smrt a utrpenie.
NenamýšÍajme si, že zjavenia, ktorými bola obdarovaná Justína Klotzová, sa
vziahujú iba na problémy, ktoré panujú v západnej Európe· a nedotý~ú sa
Slovenska.
Získali sme slolxxlu, ale vraždenie nenarodených detí pokračuje nadalej. Pán
Ježiš nás varuje pred meužívaním Jeho nesmierneho milaordenstva. preto i nás
môže stretnút trest, ktorý sa dotýka niektorých západných krajín. Stačí, ked
spomenieme na tomto mieste meváženie eucharistie, neúčast na indivi<iuálnq
sv. spovedi, blúdne vyhlásenia známych teológov, kampane vedené proti
Najsvätejšej panne Márii. Sú to úkazy a procesy velmi nebezpečné nielen pre
katolícku cirkev, ale i pre celé iudské spoločenstvo.
Musíme sa postavi! proti týmto javom. Máme k tomu silnú zbraň! Je to
zjavenie Ježiša Krista, ktoré prežila Justína Klotzová
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Vyslankyňa

lásky Jema Krista:

Krátky opis života mystičky
Justíny KIotzovej (1888 - 1,"
Opísa! život omilostenej mystičky Justíny Klotzovq by vy7atovalo roJSiahIe
dielo. ~oho by sa mohlo hovorit o tom, čo smela poznal a mmela znášai za
takmer 100 rokov svojho živDta. Preto sa pri tomto životopise obmedzíme iba
na krátky výňatok a vyzdvihneme niektore udalosti a milaili, tm.é vyberáme z
jej dlhého života naplneného dokonalou oddanostou oo vôle Božej.
Pochádzala z moohodetnej bav~ sedliackej rodiny. 1lXYŽní rodičia ju už od
kolísky viedli, aby vo všetkom videla Boha, všetko prijímala z Jeho ník a
dakovala Mu za to. Stála mc:xBitba trvale patrila k jej živom už v detských
rokoch. Rozprávala, re nemohla prejsi okolo kríža (a tých bolo vda v
Bavorsku, v domoch i na poliach), aby sa pred ním nepomodliJa: "daknjemc TL,
Ježišu Kriste, re si pre nás zomrel. Ach, kiež Tvoja krv a Tvoje muky nie sú
pre nás stratené!"
Po skončení školy bóla 8 rokov zamestllaní v istej rehOO ako deI5IIá saúa..
Mala však slabé zdravie a preto ju nepripmtili k ~ po cdý svoj dlhý
život fažko znášala, re musela opustil milovanu reholu, lebo cbcela slúžii
BOHU v úplnej odlúčenosti. BOH to však chcel inak. V ~ živote
znášala taký kríž, aký si my, v dobe, v ktorej žijeme, nevieme ptedávii a tým
menej pochopiL V tomto krátkom popise ~ chceme 00medZi na oblaoi jej
mystických zážitkov.
'Bolo to v roku 1917, ked mala prvý mystický zážitok.. Bola vo ~ dmne
pod krížom, ponorená oo zbožných m~ ked počula v srdci tiché
zvončeky a pritom rytmické slová: 1Pfy si Moja a Ja tv~! Ty si Moja a Ja
tvoj!" Počula to po istý čas. Na to pokialda a siúbi1a Spasird.1Yi na kríži:
"spasiteiu, už iba pre Teba, iba pre Tebal'* Hned na to pocítila JWdkÚ doiemú
bolesi, ktorá jej takmer vyrazila dych a myslela, že musí mDlliCi.
Avšak až teraz nastal ča<>, ked musela skutočne niesi križ. SÚImXnné prchlémy
ju veimi zaiažovali a domnievala sa, že nikdy neskmčia iažkost.i, ktore musela
derme pod.Wpovat.
odvtedy stále počula v srdci hlas, ktorý jt:j bežne dával amamy. \éiná Pte1D
trpela, lebo sa považovala za na~ebo človeka na S\Idi:.
Bola presvedčená, re už nemôže byt nOtmáIna. Na druhej SbaDe ObftWa IiIiIW
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o:mamy, ktoré ju zaväzovali, aby ich povedala spovedníkovi. DUtý čas sa
nwdvážila niekomu zverif - z obivy, že ju vysmejú, alebo ju budú pokladal za
pomätenú. často .zapisovala to, čo počula. Potom ~ roztrhala, čo napísala,
lebo sa domnievala, že ju mätie zlý duch. V tom čase bývala v Mníchove.
Našla tam spovedru'ka, vtedy veimi známeho jezuitu, ktorý ju pochopil a
vypočul. Ovela neskoršie jej iný spovedrúk prikázal, aby starostlivo zapísala
všetko, čo počuje a odovzdala mu to. To bol začiatok pravidelných zápisov
teologicky vysoko hodoo1ných nebeských p<N>lstiev.
vedela presne rozoznat, kedy kto k nej hovorí: Ježiš, Mária, a anjeli, nejaký
svätec alebo nejaký iný blahoslavený. Všetko, čo potom počas nmohých
desairočí počula a videla, sa stam;tlivo zapisovalo a uchovalo. Vnútorný hla<; jej
opätovne prikazoval, aby všetko odovzdala spovedníkovi. Až potom to mohla
az.námii a odovzdal iným OOvety hOOnÝm <EObám, najmä kňazom. I?ri všetkých
p0s01stvách najviac upútalo, že poč~ rokov sa opätovne tisíckrát hovorilo o
láske a milosrdenstve Bcržom s takou mnohotvámosiou a hľbkou, aké iudský
duch nevie pochopil a iudské srdce nevie precítit. Už same tieto spisy vylučujú
akékoivek pochylnosti o pravdivosti.
zároveň. dostala aj nespočetné posolstvá, ktoré sa týkali jej vléNného života.
čoraz častejšie dostávala vysvetlenie, aký význam. má jej posb.~ pri
zapisovaní toho, čo počuje a s tým spojené obete a utrpenia - prichádzalo to v
každool čase, vo dne alebo i v noci. Tu musíme spomenúl, že v starobe videla
iba na jedno oko, a to iba so silne zväčšujúcimi okuliarmi. predsa však ~ v
noci všetko zapisovala, často v prítmí, a neskôr na čisto prepisovala velmi
starostlivým písmom. Písala staronemeckým písmom (švabachom). ~to vela
strán mnohokrát odpisovala, aby posolstvá odovzdala dalej známym kňazom.
P<Ristvá, ktoré dostala, sa týkajú nasledajúcich oblastí:

a)

výmam sviatostí a ich velká hodnota; utrpenie, ktoré znáša spasitei,
aby pre hriešne ludstvo vydobyl spásu;

b)

c)

Modlitba PREJAVU LÁSKY ( Ježiš hovorí o nej napr.: PREJAV
LÁSKYje najdôležilejšia inodlitba pre dnešne č~y!")
Hodnota draIlocennej Krvi a jej velky' význam;

d)

Utrpenie úbohých duší v

očistcovom

dmi;
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Nádherné dietatko, pani Klotwvá ho našla úplne mivočené na
povale. Mala s ním veIa radosti. Ono sa sňou movu rozprávalo,
často len slová: "Jezuliatko, Jezuliatko."
Cez toto dieta sa bude diai ešte vela zázrakov. Duše z očistca sa
mohli často pri tomto dietatku zdržovat, a mali z toho veia
pomoci a útechy. My ho máme predovšetkým prcsíi o kňazské
povolania. Ako korunku pre toto dieta si Matka Božia priala
snubný prsteň pani Klotzovej.

e)

Účinkovanie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho;

f)

Ne.olSahnutelňá veÍkosi obety sv. omše a veiký výmam kňazstva;

g)

. Neobyčajný život svätej Matky Božej a' jej spoluúčinkovanie pri

vykúpení;
h)·

Život sv• .Jazefa;

i)

Vdký význam anjelov a pre Íudstvo ich takmer nepochopitelňá služba
dušiam, ktoré sú im zverené;

Tým sme vyzdvihli iba niekoÍko tém, o ktorých <bstala J. Klotzová posolstvá.
Všetko bolo na pevných základoch hlbokého utrpenia, ktoré musela neustále
znášal Vždy movu cítila, akoby ju zvádzal zlý duch, ktorý stále na ňu doliehal.
Jeho zúrivost voči nej bola obrovská, lebo modlitbami a obetami mu vytrhla
mnoho ~; tiež okolnast, že nemohol čítal, čo napísala, ho podnecovala, aby
jej strpčoval život nespočetnými útokmi a necudnými nadávkami. Ale z
posl~ napísala aj to, čo jej povedal diabol. Nakooiec Spasitel dopustil, že
musela v du'ii prežit úplné večné zatratenie v pekle (čo zažili aj mnohí svätci).
Svoje osobné obety dávala vždy dušiam, na ktoré sa už zabudlo, akoby bOH
stratené, za ktoré sa už nik nemodlil Práve to bolo jej zvláštne poslanie.
Ked trpela za tieto duše nespočetné bolesti, Spasitei jej povedal: "S tebou

chcem korunoval svoje Milosrdenstvo."
Veikosi Božieho milosrdenstva hola vôbec jedným zo stále sa vracajúcich
ozruunov, ktoré dostávala z neba, aby ich zapísala pre iudstvo.
spasitei jej viackrát povedal: ''Dokiai Moja krv tečie (v obeti sv. Omše),
nezatratí sa žiadna duša"
A tiež: "Pred Mojou spravodlivostou kráča Moje Milosrdenstvo."
\b dne i v noci ju navštevovali duše trpiace v očistci. Mnohé z nich veimi
pokorne prosili iba o svätenú vodu, znak kríža, oicenáš alebo o nejakú inú
modlitbu. Mnohé duše sa však. museli pred ňou vyznal zo všetkých vín. Ach,
ako často pritom išlo o duše iudí, ktoré tu na zemi mali veikú moc, požívali
slávu a ich pomníky sa ešte i dnes uctievajú. Prišli však i duše kňazov,
reholníčok, cirkevných hodnostárov a iných vysokých pre<ktavitelov, ktorí sa v
živote alebo v úrade tafro voči niekomu previnili; niektorí z nich trpeli v

očistcovom

ohni už dlhé storočia Konečne cbtali dovolenie, aby svoju Vim.J
mdili vyznal niektorej duši a požiadal ju o mocDitby a pomoc. Zlý duch bol
vždy blízko pri týchto dušiach. QlVeli sa a triasli pred ním, lebo mali z ncjo
veiký strach.
Neskoršie prišli k nej nespočetné duše v nebeskom lesku, ČJakOVai jej za ~
a siúbili, že jej budú pomáhai a prihováral sa za ňu v hodine smrti."
Už aj správa o jej zážitkoch s dušami trpiacimi v očistci by zaplnila celú knihu.
Rozhovory sa týkali nielen teologických vecí, ale aj osôb žijúcich v ptítonmosti
a ich úloh; uvedieme tu niekoiko pnldadov:
Ked profesor Ratzinger bol pomazaný za biskupa, videla, ako počas vysviacky
zostúpil naňho Duch Svätý; pritom počula slová: "Raz bude veikým
pomocníkom svätého Otca." Vtedy sa Svätý otec ešte nazýval Pavol VI. a nik
si nevedel pod tým niečo predstaviL Dnes o tom vieme už viac.
.
Ked sa Ján Pavol II. stal pápežom, počula nasledovné slová: "Bude velkým
misionárom." - dalšie pnldady by naplnili ešte tn1'ldlo riadkov.
Spomenieme ešte jeden ptípad o hodnote svätenia predmetov:
Ked videla portrét nedávno zomrelého vysokého cirkevného predstavitda,
počula jeho slová: "To som ja iba po posvätení" (obrazu).
Spasitei i presvätá Matka Božia sa často obšírne venovali mnohým prítomným
problémom v Cirkvi a v národe. Tak. medzi iným potrat označili za najväčši
zločin súčasnej doby, za ktorý bude iudstvo iaŽIrO pykaL
O zmenách v Cirkvi svätej povedal pán Ježiš: "0diUnUIi ste Ma nabok a PBili
. ste dnu -diabla."
Ako v mnohých zjaveniach Matka Božia Ýyžat:bvala modlitbu a pokánie, aby
sa odvrátili tresty (napr.v Lurde, Fatime a teraz tiež v Medjugori), tak aj jej
povedal spasitei: "Nie poHtici majú moc, ale tí, ktori sa modJia."
Stále sa vracala téma prijímania na ruku a s tým spojených ~ch svätokrádeží. Ježiš jej však povedal, že teraz sa to nemôže zmeniL lebo kňazi i laici
by mohli svätému Otcovi odmietnut pu'>1l.1ŠJ:l.a<i Povedal tiež: "... Kto to chápe,
nemal by to robH.!" Treba sa modlil PREJAV LÁSKY, ktorý môže napravii
túto opovážlivost.
Napriek svojmu utiahnutému životu sa nevyhla tomu, aby sa hovorilo o jej
daroch. Mnolú iudia prišli k nej prcNi o radu alebo o pomoc. Najčastejšie
hladali radu kňazi. Bolo podivuh<dté, že na otázky, ktoré boli zvl~ dôležité,
dal odpoved jej vnútorný hlas. Vtedy obyčajne odvetila: "Práve to bolo
povedané... "; potom prišla odpoved. MIIDhí muži, ktori mali predtýa _

Obrázok matky Klotzovej v posledných rokoch jej života Má
znovu za sebou iažkú noc.

povolanie. alebo životné plány, 86 s jej pomocou a radou kňezslgé
povolanie.
Treba spomenúi aj jej veikú pokoru. Niektorí z návštevníkov ju ~ chválili,
ako vehm omilastenú. Nič horšie jej nemohli povedal, lebo - ako sme
spomenuli- považovala sa za najnehodnejšieho človeka na svete. sám Spasitei.
jej povedal: "Diela Moje, keby som bol našiel nehodnejšiu, bol by som si,

vyvolil ru."
Zásadne--poukazovala na to,

a· Boh- kaidéhn ČIOVeka- obdaril-miIosiamLBa
aj plU'>be, aby dala pože1manie svojím krížom, vyhovela iba vtedy, ked jej
siúbili, re súčasne požebnajú oni ju. Napriek svojmu vysokému veku potom
pokorne poIdakla, aby s najväčšou zbožnasiou prijala poželmanie.
pani Klotzová mala malé voskové Jezuliatko, dietatko v povojníčku, aké sú v
oblasti Álp máme už po stáročia Našla ho v r. l fTlO v jednej povale, celkom
zašpinené a otrhané. S veikou láskou a trpezlivastou ho očistila a· úplne
ohoovila pri tqto práci sa s ňou často zhovárala Matka Božia Jezuliatko mova
posvätili a stalo sa z neho obzvlášt mil05tiplné dieiatko. pred mnohými rokmi
vyšlo z ruky svätého kňaza, ktorý si naOOVŠetkO uctil vtelenie syna Božieho. UŽ
vtedy videl temnotu tejto našej dlby. Pretore mnohí žijú v hriechu, strácajú
mil05t didaia Božieho, preto toiko vrážd detí v matkinom lone.
Justína počula vda od Matky Borej o tomto Jezuliatku:
"Prajem si, aby holo toto diela znovu uctievané. Milujte predsa toto dieta môjho
srdca, ktoré s toikou láskou chcelo príst' k vám. Cez toto dieta požehnám
všetkých kňazov. Nenechávajte ich samých v hojil Toto diela patrí kňazom, aby
sa každý mohol vrátii dlmov! Nie je to najkrajšie dieta, ale najviac milované
dieta! Prinesie vda porehnania do každého domu"
Samo Jesuliatko hovorilo k Justíne:
"Len moje telo je malé, ale moja láska a smäd po dušiach, to je môj pokrm a
nápoj. Porehnám tak často tvoje srdce, ako často si na mňa pomyslíš. Povedz
iudom, re aj ich budem rehnat. Tak často ako na mňa myslíš, Dtvára sa mi
Sroce. Milujem všetkých i každého zvlášt'. Tak som veik:ý a malý, pretore som
Boh a človek súčasne. Potrebujem veia lasky, pretore musím rast'! It.z. rásť v
dušiach".
JtNína d05tala pn'kaz, aby povedala svojmu spovedníkovi, re po jej smrti mm
prejst' Jezuliatko do majetku k05tola, kde je teraz aj sprístupnené ku verejnémú
uctievaniu na bočnom oltári farského kostola v Glonne.
'hJ záznamov pani Klotzovej sa doteraz uverejnilo asi 850 strojom písaných
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stránok pod názvom edície "BOH SA PRIHovÁRA K DUŠI". Tento názov
pochádzal z jedného z Ježišových omatnov. Uverejnenie jedmtlivých statí jej
prikázal· Spasitei. Mestský farár v Mníchove Karol Mária Harrer od sv. brata
KlalNl nariadil, aby sa uskutočnil výber zo spisov, po dOOOde so stálym
spovednľkom pani Klotzovej. Aj pán farár Harrer bol príležitostne jej
spovedníkom.

BrožUry uverejnené v rukopise

~. nasledovné názvy:

bezpečná

cesta k obnove

1)

Prejav _ky -

2)

Všemohúca moc lásky vo sviatosti pokánia

3)

T~mstvá

Mojej _ky - slová o

4)

T~mstvo

Matky Božej

s)

Napomenutia pre dnešné

časy

6)

Milosrdenstvo Ježišovo -

prameň

7)

Ježiš -

8)

Srdce Ježišovo

kňazstve

lásky

Král lásky .

Po jej smrti už neboli uverejnené žiadne dalšie vydania Je dostatok materiálu
pre vydanie dalších brožúr, resp. knľh. Všetky opisy a originálne prvopisy sa
nachádzajú u jej spovedníka. Určite sa z nich neskôr uverejní súborné dielo.
Klotzová sa narodila 2S.februára 1888. Zomrela 6.júna 1984 v starobinci.
Na záver možno povedal: Celý život venovala výlučne na záchranu duší predovšetkým kňazov. Tento hlbší zmysel jej mystických zážitkov a osoblej
zbožnosti sa odzrkadiuje tiež v modlitbe PKEJAVU LÁSKY.
Medzi mnohými modlitbami, ktoré nám mohla daroval, zastáva PREJAV
LÁSKY výnimočné postavenie:
pani

II

"JEŽIŠ, MÁItIA, milujem vás,
ZadIráňte

duše kňazov, zacbráňte duše! s·veikou prosbou smiei tento PREJAV LÁSKY s každjm dychom.
a s každým úderom srdca tisickrát zopakovaL"
Ježiš priamo menuje "PREJAV LÁSKY "MODLITBOU PRE 1.'ENTO
čAS".

Modlí sa za duše kňamv, pretože pm;tredníctvom ich služby nájdu 051aIné duše
spásu. čím viac sám BOH posväcuje kňazov v láske, tým viac môie p3sobii pre
spásu duší.
Slovo "tisíc" je veiký Boží dar itxktvu, ktorý dáva modliacemu sa momosi, aby
"každým dychom" a "každým úderom srdca" tisíckrát rozmnožil prosbu o
Ježišovu lásku voči svetu, ktorý k nemu tak velmi ochladol. Je7jš OPitO'VtE volí
nové obmzy a porovnania, aby nám poukázal na hodnotu tejto dôverypJBej
prosby, TIeto slová sú z podstatttej časti uvedené v tejto knimčlce (abem tých,
ktoré sú z poslť'ÔljdJ. rokov jej života).
Hubert Jad Hintennaier,

kňaz.

Drahí pc>Z<SaIí! V knihe zjavenia nám Ježiš medzi iným hovori tak, ako sme
páve pri čítaní počuli: "Kto zvítam, tomu dám zo SkrYteJ _y." Ked
počujeme o víi.a:zovi, myslíme obyčajne na šport alebo na vdlcé činy, tak ako
ich zvyknú oslavovat v tlači. Existujú len takí víiazí, ako napr. v špme, v
hINlnOStiaCh a rafinovanosti? pred Bohom, ktorý vidí v ~, platia iné
víÍa:lstvá viac, ako práve tie spomenuté. Boh si cení: vernosi pri plneni si
kafdodenDej práce, obetavé nasadenie sa za btiiueho, PreInmanie sebtdva,
duchovný rast prostredníctvom modlitby.
život, nech prel:jeha akokoivek nenápadne, život, ktorý nech sa nám javí
akoldvek nepaamým a skromným, pred Bohom platí vždy ako veiký, ako
vzácny, ked sa takto nezištne poddá Božej vôli. čo na tom záIeií, ii! o tom
verejno6i nič nevie. ved malé a bezvýmamné si práve vyvolil BOO. aby
zahanbil to. čo je silné a významné. Takto obetavý život, čo sa CeIImm
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prenechá Božej vôli, sa rovná triumfu, víiazstvu, o ktorom Kristus v písme
hovori:" Víiazovi však dám ro skrytej manny. "Manna" lu lJlaIlleflá. dovršeoie
života v BdJu. V kmto zmysle iste nelrla J\tiÔna Klotzová človekool., kDÝ by
stál vo svetle verejnosti. Napriek tomu jej život mal svoju váhu. Bol fonnovmý
vdkou láskou k BOOu, k Matke Božej, napokoo aj k trpiacemu Iudstvu. Jej celá
~a bola hlboko preniknutá vierou žii stále v prítomnosti Božej. Áno, ona
bola Božoo prítomnostou tak preniknutá a zachytená, že mohla vidiet a počut
zážitky, ktoré nie sú obyčajnému čloVekovi darované. pre mňa, drahí prítomní,
ktorý som mohol túto ženu ako spovedník skoro dve desatročia sprevádzal, pre
mňa bolo mimo pochybností, 'k si Boh Justínu Klotzovú vyvolil, aby nám jej
prostredníctvom povedal niektoré pravdy. Chcel by som vám, pokiai to čas
dovolí, citoval niektoré základné myšlienky jej spisov.
II

Vždy opäl sa tu objavuje myšlienka o neuveriteiňej láske Boha k nám
iudom, hlavne k hriešnikom. Vlastne ten hriešny človek. sa nikdy nesmie
citii byt od Boha zavrhnutý, práve naopak. musi sa cítii obklopený, ba až
7.
'aý v miIosrduej láske Pána.
Z toho je možné porozumiei aj veikosi ocenenia pokánia a milosrdného súdu
Boha nad iudmi. Justína Klotzová bola pfesvedčenou ctitelkou Boiského srdca,
t.j. aj ctitelkou milosrdnej lásky Krista k hXiom, v kloní, žiai, už dnes mnohí
ludia neveria. Vždy znovu bola Ježišovým duchom upozotň.ovaná na veiký
výmam kňa:zskej služby... Kňaz, žijúci v tomto bezbožnom svete, ktorý ho
ilecbápe, môže byt vdaka milosti Krista a N~ätejšej Matky pevný, a môže z
nej čerpai silu a dôveru pre svoj život a pre sv()jeúčin1rovanie. Aj dnes slúži
iudom, aby im ukázal a umožnil cesiu k Bohu.
Základnou myšlienkou, venovanou nám, ktorá vyplňala jq celý život, je
ustavičný zápas Boha o človeka, ktorý sa nachádza v boji so zlom. Diania,
ktoré je napokon najdôležitejšou udalastou iudských dejín. Samozrejme, že
moderná spol~ už nemá pre toto pochopenie, aj ked pri bližšom pOOlade
L

m~í deň čo deň bolestne zažíva! tento boj medzi dobrom a zlom v srdciach

iudí, čo je vlastne zápasom medzi Bohom a satanom.
KoÍko sa nám J~ Klotzová narozprávala o zomrelých, preOOvšetkým o
utrpení ludí v očistci a z toho vyplývajúcej potreby modlii sa za týchto
trpiacich. Ona sama sa modlila za zomrelých a za nich obetovala svoj

osobný križ.
Dmbí veriaci, čo ma obzvfášt dojímalo v rozhov<Xe S touto ženou, bola ,jej živá
a radostaá viera vo VeĎré Božie milosrdenstvo, ktoré melie lrafdému
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človeku nepl'eStlUne

dávai nádej a dôveru.

SOO vo svojej nekonečne velkej dobrote neopustí ŽiadnehO človeka, ptetože
nemôže astai sám sebenevemý.
Milé spoločenstvo, kto poznal jej život, kto sa záčítal do jej zápiskov, ten
nemôže popriei,. že sa jej sám Boh zvláštnym sp&obom datoval.
po bždej návšteve som od nej odchádzal obohatený na viere. Domnievam sa,
že po dnešnom· pohrebe llOOStanú uzavreté skutočnosti zo života JtSfny
Kl~ MtdJí-~ ktorí ju prmali; vedi~ že sme stratili cenného človeka.
pooáhiame sa povedal pánovi Klotzovi: "P<rmaIi sme veikého človeka. n Aj ked
vaša matka ná<; opustila v biblickom veku, predsa je pa;1edná rozlúčka s
matkou vždy bolestná, a preto vám prejawjeme aj našu účast na vašoni
hlbokom žiali.
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Spoločenstvo

darovania sa

Ježiš si praje, aby sa dllie spojili do vzájonme sa darujúceho spoločenstva, aby
sa modlili za bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od Boha Toto Ježišovo prianie
prechádza posolstvami Justíny Klotzovej ako zlatá nii. Kto sa chce podielai na
tomto modlitebnom apoštoláte pre záchranu duší, nech si pozorne všimne
nasledujúcich 7 bodov. Je to cesta, ktoru nám ukázal sám pán Ježiš.

1.

Sviatosl pokánia:
Každý člen spoločenstva má k tejto sviatosti pristupovat pravidelne,
minimálne 1 x mesačne. Pán Ježiš o tom prekrásne hovorí: "Pokánie
jedného je pokáním všetkých. Taká veiká je sila ttjto sviatosti."
Prijatím sviatosti pokánia môžeme získat Kristovu milosi pre všetky
duše.

2.

Eucharistia:
Ježiš si prl\ie, aby sme dávali Eucharistiu prostredníctvom Panny
Márie ostatným dušiam. Hovori: "Neuzatvárajte ma do svojich
sŕdc! Vložte ma do srdca Matky a nasledujte ju skryte od duše k
duši!" Táto výpoved je doložená inou: "V dušiach sa stanú
zázraky rozmnoženia eucharistického chleba!"

3.

Život s Máriou:
Ked konáme naše diela s Máriou, môže ona vždy priložil svoje zásluhy
k našim. Ježiš nás preto vyzýva: "Rob všetko s ňou, nič bez nej!"

4.

5.

Prejav lásky:'
Každý člen nech sa pravidelne modlí túto Ježišom tak odporúčanú
modlitbu úprimne viackrát denne. Podia Ježišovho priania máme
sa ju modlil pred každou modlitbou i po nej, pri dlhších
modlitbách i cez ne, ráno, večer, po sviatosti pokánia a pred
dôležitými rozhodnutiami.
Iné modlitby:
Tieto nájdete v modlitebnej časti publikácie.

6.

Čnostný život:
Môžeme naň poukázai niektorými Ježišovými výrokmi: "Modlite sa
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denne oicmáš za pokorné srdce!" "Dôvera, dôvera, dôvera - ešte raz
dôvera!" "Vždy mova vstávaj, Boh odmení aj vstávanie.""Duša, ktorá
dôveruje, tnôže odo mňa všetko ziskai!""čistota: Je hlavnou ~
l~. Môže ju mat každý stav."
7.

Iné nabádania pre livot čnosti a ~Ú duchovnú prax si môžete
zobmi z Ježišových slov: "Boh hovorí k duši: tým myslím na každú
dušu!" - riekol pán. Kto sa chc:e pripojii k tomuto "Spoločenstvu
darovania sa," môže sa obfátii na nasledujúcu adresu:
.

Pfr. Hubert Josef Hintermaier, Mainkden 26a,
D-W-94469 Deggendorf.
Členmi spoločenstva sa tnôžde stat i bez pt'ihIRy, ak budete žíi POCĎa
Ježišových doporučení.
Výňatok zo zošitov 1 - 8 série " Boh hovori k duši" (Vybrané pasáže z
hladiska našej spoluzodpovednosti pri záchrane duší.)
V tejto knižke sú kompletné texty nemeckých originálov 1. a 2. zošita. Z
ostatných 6 kníh; vdmi ro:zsiahlých, len niektoré zvláši obsahovo výmamné
miesia.
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l. zväzok
Boh Ilovori It duši
Prejav lásky: Bezpečná cesta It obnove
Spasiteiove sIo-vá:

Mih!' pre lásku a odpábj sa od .pozemských vecí! N~te sa, ~ vám Boh
t:JC11ä.e pomôci. MOdIieC SL It nemu s veikou: dôverou! vaša modlitba bude ako
rebrík oo nebies. PIlEJAV LÁSKY je najvyššún prejavom DÔVERY. Tteto
z.áblasky svetla vo vclkom okmba: osvetiujú ŽÍV<1. Takto musíte vždy začínai
deň a nikdy nepn:stat -tak: ako sa človek vždy JXYIUá na hodinky, aby
uqcme:wal čas.
SkMJ· "~" vám ___ alEB tK Ešte drdy tak nebolo. všjnmife si to! Je
to _lásky Mojej. - , , ..... stále na to ~
zloba ČaISkOrO 1.1sbípi. V .Ie -' Ii opäi 2'.liMádDC SVdJO. takto to vidím a
~ Je to veiký _ milarlti }:Jk ka:ldú. CJUiía.. iii 1\10 Mojej Matky. ver
.tI..
1...L.... •
.-.L...
,. _-Lc. 1..L.L- '7.0...=
'aby ste jeJ
..
Nwe
.. -J~~
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hlb'ul, na ~JIiUIU
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pred. ZBltatIImííD.. NIČ mi nemStaIO nqxwšimnuté. Matka Mi niesla v

úsm:ty .~ :srdte. h tak som mdd. vyIiai. SW>je milastdenstvo na celý svet.
Nqaá..qe pm Mna. priepast" ktorá by astata. SkJYtá predomnou. Ešte nenastal
čas~. ab! som, vám ukázal svoje záZraky. - či ~ prestal s mojím
ÚČ:iDkC .'m?.' -- potom by som bol naozaj jedným z vás.
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Svet sa šialeným tempom niti ku koncu - a Ja som ho utvoriL - Deti, .
zobudte sa! DoDehajú k vám zvony vlasti zo všetkých strán. Anjel pána
prináša posolstvo, ktoré bolo už predtým. Je to najvyššie prikázanie: slúžil
LÁSKE!
Pripojte sa k láske.
sama vás môže isto viest. Keby aj všetko pominulo ona tu ostáva a prináša vám pohár obetavej lásky Matky Pána. Tej, ktorá mu
držala níšku a všetko vôkol pokryla svojou láskou, čo nikto iný nedokázal. Jej
oči nikdy neboli suché, tak plakala pre svoje Dieta. Len Boh videl jej lásku ešte
skôr než prišla a mala prist Je ešte tu, kde bola, so Slnkom v srdci. Hviezdy jej
svietia až dolu do hlbín, aby našla aj najposlednejšieho.
Tvoje počúvanie mojich slov je láska - cestamaIičkých. Preto stále miluj,
ked iné nedokážeš. Ako to robila Terezka: PokiakIa a ponúkla Mi svoje
srdce. Vzal som ho do blzkosti svojho. Bolo to hlboké spojenie. Aj ty musíš
byt taká malá a stále Mi ponúkal svoje srdce. Nadobudne zvláštnu silu,
nikdy viac nevychladne.
Povedal som: "Učte sa odo Mňa!" Hovorím to každému, kto uprie svoj pohlad
na Mňa. Moja láska je taká svätá ako jasný oblak, ktorý úplne zahalí dušu a
ona vie, že patri Mne ako Ja jej. Celkom stratí vôiu a oddá sa Otcovi, ktorý
prebýva vo Mne a diabol nemá pristup pri tejto premene. Ani u sv.. Terezky to
nebolo ináč, bola celkom taká chudobná ako si teraz ty. Ani ona nemala iné
srdce. Aj ona sa cítila pn1iš nehodná všetkého.
Preto kráčala cestou maličkých, ktorí sami nič nemajú. či nemilujeme najviac
maličkých? Sú najmenej zaiažení. Ako rýchlo sú pri Mne ! Stal som sa ich
láskou.
pod Mi v ústrety! čoskoro sa tomu naučíš. Tvojím PREVAJOM LÁSKY
som la znovu vyzbrojil. Obetuj tlkot vsetkých sŕdc! Pochopil som tvoju
lásku, siaha daleko, až po okraj zeme. Tak to bolo predsa myslené. Som
Kráiom vesmíru! pre mňa nejestvuje ani výška ani hlbka. Som vidy tam,
kde som.
... Stále musíš byt iba dietatom, lebo Ja nie som len váš Pán, zároveň som aj
vaším Otcom.... Človek musí byt malý, aby mohol cítii Moju lásku. Tak sa
Moje zázraky blížia k vám a nevrátia sa spät. Dida, hovorím s tebou, aby si
druhým pomáhalo. Stále mi dávaj svoje srdce, Ja priložím k nemu svoje
::o;účasne s Matkiným. Ona môže všetko vyprosil pre dušu. - Tak sa rozdala
Mojej láske!
čoskoro bude v dušiach opät svetlo a toto svetlo sa rozšíri... Je to dôležitá

ona

18

modlitba Všetko sa musí stal láskou. Nikto si nesmie nič ponechatpre seba..
... Posielam ta ako svojich apoštolov, každým PREJAVOM LÁSKY pre Moje
kňazstvo. Mnohí ta budú nasledovat. Kráčajte za mojou Matkou! ona k vám
prináša hojnost Mojej lásky, ktorá k vám môže prltekat po údoliach a
výšinách. Nejestvuje pre ňu žiadna prekážka. Je to vzlet nesmrtelňej duše.
Iba Ja poznám ciel, na vrchole svojej lásky. Tak je určené. Nezostupujte, aby
ste Wadali stratené. Láska vám ukáže cestu. Moje srdce nemá tieň, ono je
prenikajúci duch ! - Iba tak vedie cesta nahor. Ale nie bez sviatosti pokánia!
Musíte konal z lásky, aby ste dušu obdarili jej vôňou. Takáto cesta vedie
cez túto sviatost Vtedy má duša zaistený bezpečný vzostup. Prichádzam k
vám s plnými rukami. Stojím za každým svojím slovom. Nič nie je písané
malým písmenom, čo nesie túto lásku.
Pripravte sa, výstup môže začat! Každá duša má naň Môj súhlas a Moje. velké
prisiúbenie. čerpajte z tohto prameňa pre všetkých, ktorí umierajú od smädu!
Prídu, lebo Duch ich volá Ako velmi obdarím duše! Je to výzva milasrdenstva
Milujem tento PREJAV LÁSKY. Obdaril som ho veikými milosiami, pretože
milost prináša lásku. Je to žiariaca cesta, láska bez miery! Nič nemeriam. Moja
láska je ako vrch, ktotý chŕlí oheň a nikto ho nemôže uhasil Svojou žiarou
pokrýva daleký obzor. Toiko moci som dal dušiam s týmto PREJAVOM
LÁSKY. - Nikdy neviete, čo urobí duša a čoho je schopná. Povedal som: "Toto
robte na Moju pamiatku!" Táto milost je rôznorodá a každý je povolaný, aby
Ma nasledoval v te.jto odhodlanosti. Všetko pochádza od Ducha Svätého a je
cez kňazstvo vtelené do duší. Tu vzniká láska, ktorá sa stále vlieva do vás. Sú
to svetelné iskry, ktoré ako blesky na nebi majú priniesi svetlo. Dôvera nesie
tento znak. Budte za to povďační! Pozdvihne vás. Neslubujem priveia, všetko
sa meria podia miery Mojej lásky a otec to prijal.
Moje srdce vyleje ~ lásku. Wa by uža<ili nad toikou mocou M~bo srdca.
Povedal som: "Všetko obnovím! "Moja láska má tvorivú silu. Môžem spojii
nebo so zemou, vtelii dušu do svojho tela. Kto by ju mohol vybrat? Vymyká
sa to rozumu a iudskému duchu. či vari nie som najväčší umelec v prírode?
Všetkému som dal zmysel pre ďalšiu činnost. Ani príroda neostala stál na
samom začiatku. Obdaril som človeka múdrosiou, aby Ma poznal.
Cez všetky pokolenia prúdi prameň, ktotý všetko zúrodňuje, čo vychádza z
Mojej lásky. Všetko riadi Duch, z ktorého môže vždy vmikat žival Moja llN<a
nie je láskou minulou, alebo láskou, ktorá môže prestal
Ste bezhranične chudobní, taký následok má hriech v lIUlChých srdciach.
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Hriešnikov treba obdarii mil~om, aby PremOOJi hriech. Zaplatil &>tnza
to tú najvyššiu cenu.
Zotnknite sa! BuČlte podobní múru. Nenechajte z neho vypadnúi ani jeden
kameň. - Každý PREJAV LÁSKY môže prispiei k tomu, aby ochránil duše
pred zlom, diabol sa ich m\N zrieci S PREJAVOM LÁSKY prinútim diabla,
aby opustil zem. PREJAV LÁSKY. je veikým obranným múran, pomáhajte
Mi ho budovat! Mnou nič neunikne. Iba Ja jediný viem PtI!iÚIiÍ vimI. duše a
presne viem, čo bolo jej príčinou. N'te peklo je lHanOWDé za..a.:u, ale Ja sám.
Nikto Mi nezabráni, aby &>tn miloval duše a vy ma 11_ kge Iba Ja'mám
kiúče od klenotnice lásky.
Povedal som: "Ty si Peter, g. SkaIa," a ttUO základ :I:IlÔie'._jcdm, ako je
len jeden BOH. Tak sa Cirkev riadi ~ slovom. ViJIiIlIII' astatné musí
stroskotat. Verte kňazovmu slovu, aby Duch mohol iIaJC.4
Krcsian má
povinnost poslúchai a tá sa rovná mojej. pB1.&lOstL
Povedal som: "Bezo Mňa nemôžete nič UltJbiL" Mmím: ~.W opäi k
modlitbe, a to sa môže uskutočnii len PREJAVOM! f.~. JIiIaO sa PriIOm
nevylúči. Táto láska je určená pre kaŽW daiíUJ t.z,.vjIIimky. ~ satana
až do nehiiených hlbok Každý tJlťJ.re k ffJDm' prispiet P"P. .
je už
začiatok, ktorý vyšiel z Môjho stdca. Diabol prišiel, aby w W 11M1t Mhc duší
je silnejšia. Preto sa pripojte! či nie ste dám. .Ú ~ • .,..ia CJII:mrej
vôle? Vaša Matka, Ktáiovná Nem i zeme, sa bude k vám I sj;.s p-mn:n.1..

pr.'"

..-v
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Bojujte so zbraňami Ducha! opášem vaic boky reprun<4Í* • . jDi sdaIIovi.
Prijmite túto ochranu! Nemôže vám ju Diktu· vziai. cha::m OPíSIi vaše bedrá
posl1.Šla.tou, lebo poslušoosi je ~ láorá v,ma odo Mia. aby uctila otca.
Tento proces sa m\N neustále opakmrai, pokiai sa rCJal'há pm "tisíc". Je to
ako obrovský kruh, ktorý sa stále CJtáča·okdo sv~ asi. pripqil sem kncmu
ešte dalšie kolesá, dosahujúce veiké wdiaImnsti. Tak SIJII1 mr.ačná nepriateia
prerazil svojou obranou, akej viac niet. Je alID sit, ku kk ."m' sa zlo nepriblíži,
lebo nemôže.
Mnoho duší sa tým vráti domov. SÚ fo úplne skryté, pred diablom' navždy .
uktyté a on ich nevie vypátrai Nevie, čo sa ockttáva v di.&, a msa-môže.t.
Je to chrám Ducha, ktolý uzavrel Moje srdce neViditeliIOU wkm. Vám túto
cestu, kloní nik iný nepozná, ukážem.
Dieia, mnoho sa musí zmenil, kým sa tmmuty1rom:ic::m.DiaboI~je:iba
zmätok a rozorvanai, čo je príčinou dMtia. Vézti.Iau:JpB41ásliy~Jaorú;SOO)
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movu zapálil a odnese ju svojim bratom. Náš kruh sprevádza jedIOta. Oele sú
už vyznačené. Moja láska je bezhraničná a plápolá na všetky many ako obeti.
cesta lásky je najbezpečnejšia pre dtŇl i telo, lebo láska je nestmtelňá. Jedine
ona premdtla smrt. Vylial &1IIl krv z celého svojho srdca, aby zúrodnila túto
lásku. Neuzatvárajte sa do seba, pripojte sa ku Mne, pretože Mojou smriou
vmikol nový život, čo POtVtdiIO i ~ 1JDŕtvydlvstanie. Neviett; ako veÍmi Mi
táto žiacbi leží na srdci. Vôkol každého srdca som zapálil tiSÍIIIe svetiel, aby
žiarili slovami:"ZACBRÁŇTE OOŠEl"
Dme, duše! Bolestný výkrik MÔIK> srdca! Moje miklstdenstvo je mohutný
pníd, ktorý už nikto nemôže zastavi, petože je napájaný novými zdrojmi
Môjho srdca. Len to napíš! - VIem všetko mztllJriii Hiadám vždy jadro, ktoté
nikto·ináč nemôže nájsi. Moje slová vás tiahnu vpred a ukazujú vám smer.
Tento sa môže nekonečne rozšítii. Nezastaví sa pri "tisícke". Je to pníd, ktorý
všetko strháva so sebou a vedie k liiskaia.
sviatai pokánia je pre mnohých hotámjm zrnkom, ktoré nedbanlivo <xkunuli
nabok. pre mnohých táto sviatosi nič neznamená. Budete však žasnút nad ~
zázračnou mocou, predovšetkým ti, ktorl s ňou ~jú svoj PREJAV LÁSKY.
Usilovne sa modlite PREJAV LÁSKY! Nesie svetlo daleko za hrob.
Takto sa modli PREJAV LÁSKY: Vezmi lampu lásky zapálenú dôverou a nes
ju ako kňaz idúci s lampou k chorému. Potrebujem týchto nosite1ov dôvery a
lásky SIdCa. Ja sám kráčam cez všetky prekážky, .ktoté nik neprekooá. Vás som
vyslal ako poslov lásky. Je to cesta veikého milosrdenstva. Povedal som:
"MiID.jte sa navztijom!" Láska netllÔŽe nikdy skončii - na to som pn1iš silný.
Na križi som všetkým ukázal a daroval lásku.
Neodvracaj sa od požehnania! čo nedokážeš ty, -zmôže kríž. Z kríža pnídi
poidmanie. K PREJAVU LÁSKY pripoj tiež častejšie svoj križ. Vie vytvorit
svetlo. lebo čoskoro začne žiarii
M&leš vdychoval: a vydychoval: lásku. Viera vo IDĎa je najvyššim
PREJAVOM LÁSKY. Nasledujte Ma teda. Povedal som: "Nebo· a zem
pominú, ale M~e slová sa nepominú", aby som vzbudil vašu dôveru. Ako
žiaria tieto slová z dôvery! S ňou je všetko moZné. V'sade tam, kde vložíme
dôveru, nastúpi milai
Chráňte si a rozmnožujte svoje talenty, aby ste nimi mohli pomôci iným.
Moja Matka stojí pri vás v boji proti peklu. Nech si nikto nemyslí, že· sa
zaslúžil sám· od seba o dary, ktoré dostal od Boha V láske nikdy nemožno
prestal som ako sprievodca, ktorý vedie a dokáže viest maličkých. Naslemute
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ma a neobzerajte sa späl! Tak blízko musíte byt pri Mne! Udržím vás v
ostražitosti PREJAVOM LÁSKY opät naplním vaše srdcia Všetko, čo mám,
son. rozdal dušiam.
Ja 30m skala! Verte tomuto slovu. Ked sa udrie tvrdo na skalu, môže sa
zaiskril. Tak vytvorím nové svetlo, 'ktoré táto skala obsahuje. "Ty si Peter,
skala" bude sa stále opakoval Podobne je to i pri PREJAVE LÁSKY, ktorý
vyšiel z Ríma Túto vnútornú modlitbu vyslovujte z celého srdca, odovzdaní do
Mojej vôle, nie iba perami. ČaSO pristupujte k sviakSi pokánia, ked to len bude
možné. Spovednice budú opät otvorené, aby ste sa mohli zmierii s BOHOM.
Kňaz môže rozlúštil tieto riadkdy. Každý PREJAV LÁSKY je úder kladivom
na skalu, ktorá vytvára lásku. Toiko milostí je v tomto PREJAVE LÁSKY!
Úder kladivom znamená, že sa musíte namáhai. Moje srdce sa stalo láskou, je
to nepredstavitelňá pravda.
PREJAV LÁSKY: Má byt podobný hodinám, ktoré sa nikdy nezastavia Tento
PREJAV LÁSKY nahradí všetko, čo sa dnes zanedbáva Je ako stavebný
kameň alebo teplý južný vietor, ktorý roztopí ladovce.
Všetkých pritiahnem do tohto PREJAVU LÁSKY, preto ho rozširujte sami i
prostredníctvom iných. Najprv iba nenápadne. Stane sa ohromným plameňom,
siubujem vám. Začnite odvážne konal a rozmnožoval onen tisícnásobok! Ani
netušíte, akú velkú vec robíte. Je to vaša daň za Moju lásku. Anjeli zaspievajú
"Svätý" a budú zveleboval Moju lásku, ako nikdy predtým.
Ako plakala Moja Matka, aby vás opä! našla! Do jej rúk som vložil PREJAV
LÁSKY, tak neobmedzený v pomoci každému.
Netušíte, ako žasnú anjeli nad tolkými udalosiami. Nič z toho neodvolám.
Nastane nový rozkvet Nikto Ma viac nemôže stratii, ak bude stál za mnou.
Nezostupujte z tejto výšiny, je to dielo nebies. Duch Boží bude v.tomto diele
viditelňe víiazii. Dieta moje, zažiješ vela útechy, pretože si bola verná aj s
málom.
BOH predsa tak rád odpúšia. Keby to iudia vedeli! Nastane zázračné svetlo,
ktoré všetci uvidia, svetlo so znamením kríža, obraz odpúšiaj~j lásky.
Majestát BOHA,. ktorý výstúpi z tieňa spôsobeného peklom; Matka s dušou
plnou bolesti, pre kňazov i 1ud. Cbcem vás zjednotil všetkých, ako to vždy bolo
mqjou snahou. Všetci spoznajú Boha pomocou Ducha Svätého.
Dávam vám nové prikázanie: "Pomôžte bratovi, ktorý padá do záhuby."
poznamenajte sa opä! makom kríža, aby vás mohol spájal! Tak sa nariaduje. Je
to znak Môjho trónu. Môžete sa v ňom vzkriesiL Ste pomazaní ako Ja a skrze
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Mňa- preOtea- Všetko- sa- rozplynie,--čfr-stojí- v· ceste, lebo- Duch~ je
11lovuzrodenie praitredníctvom kríža skrze Móju ockJanast. Boli ste pokrstení v
Mojom mene v Jordáne. Bude to zjavené.
BOH vás chce ponoril do milosti, ktoní vám udelil Duch, do večného prameňa
11lovuzrodenia, ktorý vedie k Nemu. Múdrosi lásky: Moja krv tečie
neprestajne. Každý môze prijimat. Všetci kňazi sa musia ·navrátil a
prispôsobii sa láske, aby nebo mohlo ňou svietiL Moja láska je láska
prinášajúca úrodu a ustúpi jej Slnko i Mesiac. NatoÍko som vznešený. Nech
žiaden deň nekončí bez PREJAVU LÁSKY!
~____ Ach,.l<eh:LsLvedela, ako milu~m .duše..__ktQréMi _~~_~!Í.~.i!l_.
lásku! Musím sa podelit s tebou s tou veikou radostou. Je to, ako keby matka
pobozkala svoje.deti na obe lícá. Preto mám takú vdkú radost, že vidím svoju
Matku takú šiastnú, lebo sa to stalo na jej praiby_~príhovory. '0, ako vás
vyzdobí, a tak Mt!fe. ~ napbú šiastím!
.
.
,
Táto láska má prekrásnu vôňu a vás spája Každý môže získal tento poklad
Len si musí srdce priložil k žriedlu lásky, ktorý ho osvieží ako raia!
Sviatosti sa nemôžu vyčerpal, a tak ich vôňa opäi povzbudí duše. Anjeli
obdivujú toto pôsobenie, pretože je to vellre tajomstvo. Tu nikto nie je pn1iš
malý' a nepotrebný. Sú to naraz akoby tisíce sŕdc, akoby navzájom spojených.
Patrí to k najväčším zázrakom milaiti. To napÍňa Môj dom.
Peklo doň nedohliadne, lebo ste tesne napojení na· Mňa Je to v mene lásky,
ktorá platí iba pre dušu.
Moja láska je láska zachraňujúca a Ja ju môžem bezhranične rozdávat! To je,
ako ked jeden druhému zapáli faIdu ohňom, ktorý vyšiahol z Môjho srdca.
BOH vás s láskou povolal pre mimoriadne veci.
l(to je ochotný byt u Mňa ha!iom? Môj dom je otvorený dokorán. Mnoho dm
už počulo toto volanie, ktoré vyšlo odo Mňa.
Približuje sa k vám príšera. Musím vás vyzbrojil do boja s ňou, lebo je velmi
lštivá, klamstvo je korunované, ale neviditelňe. Peklo je pomaly účinkujúca
otrava a má tisíc pomocníkov v jednej osobe. Deti, budte bdelé, nadišiel čas
klamstiev! Predišiel som tomuto PREJAVOM LÁSKY. preto nikdo nebude
zatratený, kto sa modlí PREJAV LÁSKY.
Apoštoli boli jednotní v mOOlitbe ako vy v láske.
Nechaj hriech, Iclakni na kolená a pros o odpustenie! Potom sa vda stane a
môže stai. Existuje jeden, ktorý striehne na všetko živé, aby ho hriechov zničil.
BOH nám vždy odpustí, pretože nás miluje a chce, aby sme ho milovali.

....

<
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BOH je OTEC,'OOH je dobtý,
-.všetko je dobré, čo on robí!

-r

Kríž je pevnost lásky a je znamením po~ Jemu bola zverená suni,
sa
uskutočnilo zmitvychvstanie. Kto miluje, vstane DDttvych! smrt musí ~
milujúcim dušiam, lebo láska je nesmrtelňá. Križ, ~ Mi mal priniesi smrt,
sa stal vítaztvom. V najväčšej .pOO.tpe l a tiem som da<tal pečat Kniia.
Ako žiaria tieto slová cez všetky pokolenia! N'uni som sa cez Ducha vtelil do
svojej i~j prirodzenasti. -BOL SOM TAKY', AKý SOM! - Bez ~.
Nie Ja som bolmeraný.pcxĎa času, aleČ8S.sa.meral skrze Mňá,.abysom.llám
postavil schody, po ktorých nájdete výšku!
Slová Spasiteia: pre Mňa nie si primalá. Mt&š iba zopnúi ruky a hiadiel na
Mňa. Pozdvihnem ia vysoko ku krížu, ktorý pred niekoikými dňami stál pi
tvojej posteli (videnie). Videla si, ako pevne stál. Tento križ patrí súčasne tebe
i Mne. Nevieš, čo to má mamenai. ckem li ao ulaizai Polož si ramaJá okolo
Môjho krku a'. pozeraj na M<1u brud. kM:á sa dvíha a klesá. učím ia miloval
Odovzdaj mi Tvoje srdce celkom de6.odňe. Už sa mova otvára rana, aby
klvácala - JE TO PREJAV LÁSKY.
Môžeš to dobre pochopil Dlcem· ti vysvedit "tisíc". ostaň celkom bIíZkn stále
s rozhodnutím, vôle a Ja otv01Ílll\woje srdce pre "tisíc".
- To boli iskry, ktoré tiež vynWdzali z Môjbo srdca a cez teba prebleskovali ku
Mne a k Mojej Matke. (Videla, som, ako zo mňa vysiahIi iskry). Lebo to bela
jej láska, ktom ia otvoria P1IC BIĎa,. . . pre Matku tak i pre Qieia. Vzali sme
ia medzi nás. chcel som: tiukázai poklad. ktorý zaibípil na v.ti. Aj kríž má k:n
istý význam - všetko dozrieva vnútorne.
Dám ti na cestu vzácny dar: Je- tol ten istý križ, ktorý si videla po bob Terézie
v najhlbšej nCllCi stratenej' lásky vedúcej až do priepasti. Iba tak IIIÔk láska
zachraňov~L

Je to vždy úkon zasvätenia sa Mojej láske; tak ako slávnostná botndnma. Aj
anjeli sa k tomu vždy ckNavia I oni Mi chcú preukázai lásku svojou
prítomnostou. Spievajú pieseň pre dušu, aby ovenčili jej lásku. - och, keby ste
mohli vidiel, ako to robia! Je to pte nidt vidy sviatok, ked ovenčia c:kJšu.. Vaša
láska ich priiahuje. často su prijoJmlÍ aj najvyššie postavení anjeli.
Miluite tento PREJAVLÁSKV1 MÔX ~ nebo so zemou. stalo sa tona
prosby Matky. Matka má zástupy ajclov, ktore· rozosiela, aby pooaáhaIi' jej
detom v boji. Nikto nie je sám s PREJAVOM LÁSKY, mnohí sa modlia
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sOONte. Sú Mojimi srážcami vtk. Bez PREJAVU LÁSIiY nezomrie žiOOeri
kňaz, ktorý ho pomáha tmširovai a sám sa ho modlí.' Myslite na to, čo robíte.
Prejavy sú strelné' modlitby za svet a pomáhajú duši. Je to nepretržitá obeta.
Vždy, ked sa takto modlíte, môžem zachránil vda duší.
Dý~te s touto ~oo v silici a .diabol nebude mat·lc vám už prístup.
Vyhýbajte sa strachu, lebo vás stiahne dolu! Deti, bedlite, aby ste nestratili svoje
štastie.
PREJAV LÁSKY, bezpečná cesta k OOnove: LÁSKA ZA LÁSKU. Diabol
zachymva kai.dé zlé slovo a to sa_va p12iho zbraňou proti vám. Nemožoo sa .
,
~.,.J: to a....~. •
_..::=:1_ B.OV.cual.SOlIl:....
._..1_1
• "U·
s..mm.~_
. . ....,. .""';'. _-ešte. .LY~.;.
čtesa. odo Mňa!"
.
Dieia Moje, každý je ohrozený.
Klaňajte sa mi v 1ásIre, aby sem '~nej mohol.vylievaiSom vám vždy na
pomoci. Modlite sa! Modtite,sa! Páanebol nikdy tak blízko. Hnev ničí lásku.
Učte sa.odo Mňa mlčal! Majte·v -.t:i.1iíIo lásku a odvážne kráčajte po svojej
Ceste· s dtWerW; pretože bez nej 'tddo všetko žničí. proti hriechu sa môže
IM,'tjcn:ai . . _ P'.hua. NIkto_ 11t1!IÔiJe od neho sám <JSIobodil čo Q'i'OŽÍ
äovcaw ukaztwai SIl 'pumjnklWJilWllk, kd jeho vnútro je škaredé. Nac~te
wriaaíi tlllaje5l. .im.~-*::a...1IIbe pa:dsa ŽiOOen diabol netnôit! ZaI:an5i{
CI:IlItU - DriIIurujte Mi <~!Hádate _ ako deti, teda sa aj mlxD.ite ako deti.
~ JQo. možné:.,m\ lj1diaýspeločný PREJAV LÁSKY zaníerat proti
. pekhi! PNIUite sa'!l,~ rl . .Jámí vám dávam a podte odvážne· ku Mne.
Je to najčistejší.pam.u_ . ! Diabol sa IU\iviac obáva lásky,
Pomáhajte tDÍ zaula1llŠiCA:lli .:daie a· aj vy sa' s nimi zachránite. Láska je ako
zvonenie, kmré ~e mier, lebo láska je súčasne pokánie. Moja láska je
vtlačená ·do· vašNh:Sŕdc.
PovOOalsom' vám. kd.ysi: "Milt9fe; a navzájom!" Tento výrok nemôže nikto
zrušiL vrátane lásky k nepriatei.m. Otvoril som svoje srdce, aby som vám
pomohol vo vašom trápení. MadIde sa za tých, ktorí už nemôžu! Uverte v
zázračnú moc Mojej lásky.a bWete:mchránení! V modlitbe budte jednomysdm
- a celá tarcha klamstiev :sa zníli.Hriech je dlhoúčinkujúci jed. Modlite sa a
milujte, potom vám zažiaria hviezdy na- nebi .mila.ti. žiadna modlitba neostane
nevypočutá. Alebo SnáČl sttatili Moje slová silu? som BOH aj človek - ale vždy
ešte najprv :100)II, ktorý sa.pcmŕžil. ·Pmste Ma, a ja posilním vašu vieru. Diabol
nie jevúamm, je ·klamára 'nikdyncmôže zvíiazil Kráčajte po tejto ceste s
dôverou l1efJI' stajne, je to zbr.aňducba!
IDa láakavie."';pokánie.,.ao ju mmiIIO txda toho merai Netušíte, ak9 zúri
tj
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peklo--za-~ PreroOtec tak rád odpúšia, kvôli SyoovLVtlačil svoje
srdce do každt:j duše, aby ju priviedol do bezpečia, lebo žiadna sa nemôže sama

zachránil.
Diela nesie v rukách zemeguiu, ktorú ináč nikto nemôže niest. ono bude·
schopné v stave niest aj vás. V ňom je zakQtvené detstvo pre všetky veky.
Diablovi sa dari jeho dielo,· svet je blízko k záhube. on vám všetko vyrazí z
. vašich ník, ked budete konai tak be7starostne.
Vraždy detí neprestávajú. Celý svet je mravne skazený. Lud sa dostáva do
priepasti touto opovážlivosiou. Som varujúci Duch. Ja som to, kto riadi tento
svet! Kto sa môže dotýkat Mojej .všemohúcna;ti! Nazbierajte opäi sily, tesne

--pri Mojomsl"dct 'OčiStíffi- cely

sVet!

POznášMo]e-nnl~o. -

NikdY-- - _.

neprestaI.1e. Vieš, Y:- som Všemohúci. Mnohí to nevedia, stavajú Ma tla úroveň
Budhovi. IDadám aj tých, aby sa s vami zjednotili. Svet dostane novú tvár.
Zavediem vás všade s veikým poslahím. Obchádzam celý svet. HÍadám aj
posledného, diela Moje, tak som silný v každej Mojej sviatosti. S PREJAVOM
LÁSKY sa stanú mnohé zázraky. Toto volanie už viac nezamľkne. Povedal
som: "Ked budete počUl Môj hlas", toto bolo myslené. Moje víiazstvo bude
obrovské. Moja Matka ide pred vami.
Diela Moje, som milasnhtý. PREJAV LÁSKY podmaní svet. Poktyje zem ako
vločky snehu. Modlite sa ho, podÍa možnosti na kolenách. Ako prvé PREJAV
LÁSKY ... a nezaspávajte bez neho! Viem ním mnohému zabránil. Vie ešte
mnohých zadržai, ako mreY:-. Uvedomte si, y:- Moje milosrdenstvo môže
všetko. Noste ho v srdci, lebo mnohí si ponechávajú hriechy. Vkladajte dOO
obete, ktoré pritom musíte priniesi.
Prijmite k tomu opät sviatost pokánia a človek sa znovu vo svetle milo$i
povznesie mocou Ducha Svätého. Nerobte všetko len ústami! Dávam svoje
srdce ako obetný dar, prineste Mi ho teda ako ranný pozdrav. Uvážte, y:- vaše
duše i duše vašich bratov.a sestier sú svätyne. Je to láskyplný skutok predlŇl
blížneho.
Počula som jemné zvooenie: Tak padá PREJAV LÁSKY do obetného kalicha.
Myslite na to: tak môY:.m zbúrai múr, ktorý postavil diabol medzi mňa a vás.
PREJAV LÁSKY vyzváňa AVE.
... Usilovne sa modlite ruY:.nec!
Matka Božia: "Stane sa požiarom pokánia".
Myslite na to: nikdy neprestaňte s PREJAVOM LÁSKY! Otvorí prameň
;
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-básky... ----človek môže obnovil _syoju lásku iba tak, ked sa spojí s Duchom Svätým.
Sviatost pokánia: .Nevzdaiujte sa od tejto sviatosti, ked tnáte príležitost! Je to najjasnejšie svetlo
a:vedie k POznaniu Boha, vedie ku konečnému víia:zslvu. Zapojil som do toho
tisíce ludí.
Ustanovím PREJAV LÁSKY v tejto fonnepre celý svet. K tomu prijímajte
Sviatosi Oltárnu pre zmŕtvychvstani~, lebo potom horí a môže horiei láskou.
Vrhnite všetko do tejto rozpálenej pece! Som pri tom, aby som vylial svoje

_____ }!1!!~r~~~~_~ti9' tvQry·____ __________ _____ _____ __ __ ____ _
Všetko by už dávno bolo spustašené, keby Moja krv nebola tak honíco tiekla
Všetko som videl v duchu .. čas plynie. Všetci sa stretnú. Falošné svetlo už
nesmie viac svietiL Tento čas pominie ako mračná noci. Dieia Moje, celý svet
sa musí obnovil. Prispejem k tomu i Ja, stále budem opakoval:: - Hodiny sa
nezastavia. Láska je základom celého stvorenia Nenávisi a tma pokryli celý
svet. čerpajte opäi lásku odo Mňa, aby peklo nemohlo mat úspech!
Deti moje, bedlite a modlite sa! Nenechajte sa strhnili prúdom! Svet sa stal
bičom pre Moje mystické Telo. Odstavili ma nabok a otvoroli cestu diablovi.
Kolké srdcia sú v bahne! PREJAVU LÁSKY som prisiúbii vda mileNí. Teda
musí byt vaša dôvera: k nemu.
Diabol má železnú päsi.. Ked sa vlúpil, potom neodíde. Budte ~trážití! Ani
jeden jediný nezahynie, kto verí Mojim slovám. Dieta Moje, diabol nie je
vítazom, je klamár. Skrátim biedu, ktorá na vás prichád7a Ani vlas sa vám
neskriví, pretože som pri vás! Vybudoval som pre vás pevn~ kedže ešte
niektorí konajú dobre. Ludia prichádzajú opäi ku Mne. Tento čas je blízko. Aj
pre vás nastane zmŕtvychvstanie pred časom, a ten je blízko. Nastáva nový.
úsvit. Pozdvihnite zrak! Boh vedie všetko k dobrému. Ja nie som len sudca.
Mqje milosrdenstvo je pnliš veiké, z Môjho boku vytieklo priveia krvi. Tento
národ nie je sám na vine. Dieta Moje, musíte robii pokánie, jeden za druhého!
Pripojil som vás k Svojej láske. Usilovne sa modlite PREJAV LÁSKY! Je to
kiúč, ktotý pasuje do každého zámku. Dávaj dobtý pozor na Moje slová! Moja
láska ta unáša do ŠÍrky a do hÍ'bky. Tak sú srdcia ludí zakotvené vo Mne.
Moja 'láska ich pritahuje PREJAVOM LÁSKY, ako rybár vyiahuje udicou
ryby z vody. Pomocou Mojej lásky budeš silná, to si vštep do pamäti!
Vždy ta budem dvíhai vyššie. Prinášej mi obetu! Zavediem ia k prieplavu, kde
iudia hynú od hladu.
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čo ti osoží svet, ku ktotému tlelIliYkŠ pattil? Mnohé duše sú vyschnuté a ViDa
v bahne. Niektoré sa môžu zachránii a . . cestu domov. preto sa· usilovne
modli fttE,JAV LÁSKY tak, ako som ti to ukázal! Moja láska má
uzmierujúceho ducha. OdD Mia môžete .dúfaivo všetko. prichádzajte vždy s
dôverou! Vylejem na." cdé ~~.aby kamý ~ nájsi CeStU
domov. preto sa a&lome 100dlite ft.EJAVLÁSKY, lebo mnOOí všetlro
premeškajú. Usilovne SIl aUIite .PREJAV LÁSKY! prináša svetlo. Všetci
majú na
účast, až cWckom hrob! ... Svoju lásku musíte opätoval otcovi
s PREJAVOM LÁSKY. Mio sa.odrazí.od neho. Je to zbmň Ducha!
Slová sp9teIa na V'st6jdt svitýdl v mbf197S:'
J,
Nad lUOOmi spočíva poIq. VŠdä sú prijatí. . Väčšina z 1ňch našla cestu.
PREJAV LÁSKy ju ..... 1DIĎIÝIIL Dieia Moje, 1nto 1DU!iia.~ Ialazi.
Tak odmením ich sluibu.ldoráje prenctetiá od Ducba.Nastal ~ č.E.
opäi chcem zaviesi PtáJj a uIaíDi ..... _ a:IIIIJ. Svet:by 1lJII!d ~ ai
tarchy, čo nesie. Je . . . . ,' jr.. sa·bi
ma:i - ~wiru

mm

rečou.

_.ON_.

cllcem. vcti potešil - K ............ v de v ÚIIIIIL'lY M::;ej iíIIa:. l'ti.ái:hajfI::'lifi
tých, ktorí matili smet: .... uaje . . jedna cesta. Tak ~ .sa..sám 1&'Dl.
Nevzdaiujte sa odo Mňa! f{D la to abudne~ .zakryjú ft> ~ I
- é
Jdeja
cesta vedie rovno v ústrety 'k otcovi. Preklenul som VŠCÄY i . l ri ....1ak
môžete uniknút diablovi. IEIOIÝ laW *o •
Ó, bb}'
,a
milujem! Srdce by im 1IIDSrIO ..... od milosti!

w. ........

~to~

. 'fotobohafstvo, kIOre YJIialoMoje stdae; ~ ............ -~
Zaplavila vcti celá otcova I:i!ifa 0iírIam li oenu VíÍUIttIa -UMojíat ek .n
Bud vždy otva:ená, aby sa Maje -'ce ttdIIO ~ mili. '±né! läk sa
rozmnožil PREJAV LÁSKY. Nespočetné mnal:stvo iudí ho Jak ,ruUiwWIo.
Stal sa oslepujúcim pre podwdie.Dilllbo1 UŽ nebude mat čoskrm ú:Jae·lDÍaIIIio.
Diabli budú tak premožení, že tm&a PaNi svoju korist a 'vidly 7apidníi··.do
piesku. Nikto nemôže pochopil nebeZPei:eIRVO, akým "-'muiIl,ck:J!diahJl
k vám priblížii Ale prichádza príliš neskm>! Vzoprie sa 'PfOCi taDU 1áska,'1dDrú
ste prejavili. To nevedel vysliediL ona zobrala hticchu smrbaci jed
Moja láska má odpíšiajúw moc. To di.aDlovi {!IIikáia K.aždýIllElAV
LÁSKY je v dUChOYnI.mt zmysle. darccmhvi. Je m iiYOt dWlh'-ý, 1DIl
pripojil k sebe. Každá dtä môže ~ život z M0jejduše.,.takie Žia:Iaa JJŽ
nemôže odumriei. Každý ftEJAVLÁSE\' je alm tajOlDlillVo,,'" ~
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diabol nemôže vniknúi. Dida Moje, mnoho vecí muunildo, o ktorých uvažuje.
Vek stratil zo svojej hlučno~LChúba mu tá istota, ktoru mal 00teraz. BOH'je
plný l1:li.ksdenstva k dušiam. BOH je všadeprítomný, ked oo nejaká dtšt hiadá.

S PREJAVOM LÁSKY vzniknú mnOOé zázraky. Toto volanie už nikdy
nr:.r.amĎme. Povedal som: "Ked budete počul Môj hlas!" - Týmto sa to myslí.
Mqe vítazstvo bude mocné, Moja matka ide pred vami. Počúvaj Moje slová,
lebo patria mnohým, pretože ich pôvodcom je Dudl! Tvoje počúvanie je láska.
Láska je zisk na čase. čas je pre vás ~ zlato. Tak som daroval pre váš čas. Nie
som Budha, ani BOH bOOOV: Tak veimi'Ma pónížili. Všetkých pritiáhnem
PREJAVOM LÁSKY. preto je potrebné
rozširovai adai'ho f07Širovat.
Najprv len v tich<Ni. Bude z neho obrovský plamdl, siub~m ti to. Začnite
odvážne! Vždy sa má k tomu pridal tých "tisíc". Vôbec ani netušíte, čo tým

oo

konáte.
Hodiny sa nezastavia, sú spojené s
láska, tRlO tak vda milCSí. -

~Ím

milosrdenstvom. Ich signálom je

Kto miluje, zachtaňuje,
kto zachraňuje, miluje!

sú to ručičky týchto hodín. Pdtybujú sa dookola, okolo MÔjho srdca: Sú to
dlroty Môjoo srdca, tak je Prejav lásky napojený -na Mňa Sú to údery Môjoo
vlastného stdca, a preto nikto nemôže tieto hodiny zastavil Ptáve naopak:. nájdu
<>hLti v Dome Petrovom! Ani tieto hodiny čas nezastaví. človek ho bude
rwširovai po celom svete. Celý svet bude pozorne počúval. Každý PREJAV
LÁSKY bude zapaiovai ako nikdy predtým. Každý Ma prijme, až sa yšetci
stanú jedno.
Keby sa tento PREJAV LÁSKY (ho) každá duša pomodlila iba raz ráno a raz
na konci dňa, bolo by tým "tisíc" prijatých v plnom počte, tak ako každá
kvapka dažda padá do mora a žiadna sa nemôže vylovil Tak postavím. svoje
mil<Ndenstvo do sveta. Ba ešte viac: je to ako žiarovka zapojená na elektrické
vedenie, ktorá neustále a všade spôsobuje ten istý účinok.
Nemôžete lásku ani pochoptt, preto sa modlite PREJAV LÁSKY za celý'svet,
.ktorý tak vychladol. ·Je to Slnko, svetlo oproti Une. Hriech sa už nemôže rozšíril
tam, kde sa budú modlii PREJAV LÁSKY. Dal som vám ho prostredníctvom
Matky ako dar, a to každému rovnako veiký. Spomeňte si na svadbu v Káne,
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- Ja-sám -sam- ženích-skrz zázrak, ktorý satam-stal.Tento PIlEJAV L~~---
vytvorit spoločenstvo. Chcem vám darovai túto lásku. Ka?-<fý, kto ju aspoň raz
tak dokáže, príde pred jedenástou hodinou. Hovorím vám: "šalamún nebol tak
oblečený v celej svojej ,nádhere. Všetkých prijmem, ktorí tak ku Mne prídu. le
to ~čistejší kalich kveta večnej lásky~
Táto láska bude dychom každej ~. Otvorím preto nmohé srdcia, ktoré už
stvrdli. Ludstvo hlboko kleslo, už len Moje milosrdenstvo ho môže zachránil
Preto som vám dal PREJAV LÁSKY. Nedajte sa mýlit od tých, ktorí sú proti
nemu. Veria iba vlastným slovám a iudským názorom, ktoré sami vytvárajú.

_~hívšetko~júJ ~~pý~I!auž nem!_YÝl1Í~,_~ _~_to_~ ____ ~ __
Cirkev musí všetko schváliL. ináč chýba Duch Svätý: Každý drží v ruke klúč,
a žiaden sa nehodí do tejto zámky, lebo je odovzdaný pastierom. Modlite sa k
Duchu Svätému, ktorý vystupuje ID skaly Petrov~! Len tak vlieva miIost do
každého kali~ cez všetky srdcia. Kde tečie Moja ktv, tam sa otvorilo nebo vo
vyznaní. Duša sa musí brárňi proti tme. ukážte si teda navzájom cestu!
S PREJAVOM LÁSKY chcem diablovi rozbit moc. ukázal som ti, ako malý
Dávid išiel do boja proti Goliášovi s malými kameňmi, tak i vy ste tisícnásobne
roznmožili PREJAV LÁSKY. Chcem vám ukázal jeho cenu. Matka vám
vyprosila túto veikú milost. Išla so Mnou na smrt svojou oddanosiou. To sa
ukázalo v nebi. Aj jej srdce puklo, ked kopija zasiahla Moje srdce. Bola
zasialmutá pre Boistvo. ona videla, ako Moja ktv dalej vyteká. Neprestala
vytekai, lebo bola zasiahnutá láska. Nech si každý myslí, že som ju jedine pre
neho vylial. Tak môže ,každý vnútorne vytváral lásku a je to skutočne tak.
Každý to môže zažit, lebo Ja k tomu pridám Svoj podiel. Láska znamená:
celkom sa daroval! Pozrite na Moje rany! za vás, za každého z vás som sa
obetoval, aby som vás vyzdvihol z hÍ'bky. Kto vie zmeral hl'bku a výšku? Moja láska nemá mieru ani hranice. Som všemohúci BOH- a súčasne pre vás
človek. Všetkým hlboko prenikla Moja láska. Bol som 'sp1tnaný Láskou. Iba tak
bolo možné, že som mohol byt človekom. Ó, aká je drahocenná Moja láska v
očiach otca Vedel sa zmilovai nad všetkými, lebo všetko bolo preniknuté
Mojou láskou.
čím si menšia, tým viac môžeš znamenai pre Mňa. - človek m15Í sebe
. odmnriei, aby som ho mohol vyzdvihnút z hÍ'bky. 0, aká hlboká je priepasi,
ktoru vytvoril hriech!
Na tebe bude vidno, ako viem odpúšiai. Toto odp~e zanecháva hlboké
stopy a privoláva Ducha Svätého. Z mnohých hriešnikov som urobil svätcov.
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Kto pozná účinkovanie Ducha ešte po všetky časy? Nezostávajte ai801Otení!
Musíte Ma získái - Duch vám ukáže cestu. Peklo nesmiete nikde vpustit! Má
ničivú moc, z neho vystúpil hriech a nikto z vás mu nevie zatarasil cestu.
Dicla Moje, išiel som pred vami, aby som vás chránil pred hriechom. preto som
sa tak obetoval, aby som sa vám úplne oddal. Kto vie teda pochopil toikú
lásku? BOH a človek v jednej Osobe! Tento zázrak, re som človekom, je tak
veik:ý, ako je vysoko nebo. Ešte nikto nezmeral nebo· a žiadne oko deň
nedovidelo. čo vidí Syn, to videl Otec. BOH nikdy nemeral, ale vytvoril
Láskou.
Diabol strhol k sebe svet a všade rozprestrel svoje siete. Diabol je duchom
neporiadku. Chráňte sa pred touto prenikajúcou zlobou! predsa podte ku Mne!
Iba Ja môžem zastavil hriechu. Toto je volanie Mojej lásky, ktorá túži po vás.
BOH nepozná násilie: V láske som vám ukázal cestu. Nie som BOH, ktorý vás
vedie v ústrety smrti, ale daleko preč od nej pod ochranu Otca, lebo BOH
nepozná koniec. Je to odmena za Moju lásku. Anjeli budú spievat chválospev
"Svätý" a zvelebova! Moju lásku ako nikdy predtým.

Modli sa PREJAV LÁSKY!
Dostala si ho, aby si lepšie využívala daný čas! Neprestajne sa oslobodzuj.
Povzbudzuj k tomu aj druhých! Bez neho je čas prázdny. Nezačni modlitbu bez
neho, ani v nej nepokračuj! Vlož všetko na túto váhu a uvidíš, čo sa z toho
stane, nahor i nadol.

Matka Božia:
otec mi dal poznai: V dušiach

nastane nové

ráno. - To je moje tajorrutvo od

~ Môžem to zvestova!. Usilovne sa modlite Anjel pána, aby ste prijali

Ducha! Verte vo Vtelenie a zapojte sa pomocou Ducha. Pride hodina zrodenia
lásky a každý bude čistý. - V ~iach bude opäi svetlo.
Posledná prosba OTČENÁŠA sa rozmnoží tisícnásobne.
Pochválený

bud Ježiš Kristus!
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SPaSiteI o láske a nebesiach:
zvíiazil som nad s~. Moje srdce patrilo a patrí vám, preto ho neprestajne
dobývajte a úplne', sa mi o&Jajte. Dávam vám svoje s1dce už tu na zemi, nie až
v nebi. Lásku nemôžete získal až vo večnosti. Láska vám otvára nebo. 'Duil
počujete slová "Vojdi do radosti svojho Pána" - a každý spozná svoje
miesto. Všetky vaše hriechy sú odpustené vo Sviatosti, zahasené krvou Môjho
srdca. Utiekajte sa k nemu! Majte k nemu dôveru. Mdlol som svoju lásku
venoval Otcovi, ale dávam ju vám, pretože oo si to želá Táto láska, ktorú vám
dávam, je ~ od otca a dávam ju jemu prostrechúctvom vás. Nikto z vás to
nedokáže pochopil! Ani na zemi, ani na nebi nenájdete väčšiu lásku! on pomá
každého z vás - vari by otec nepoznal svoje deti?! - Dnešná veda to neOOkáŽe
pochopil Bude preto zabudnutá, lebo nepozná nebo a ani Moje. meno. Je
chuťbbná a viazaná na čas.

o vzkriesení
Po telesnej smrti sa roztvoria dosiai uzavreté brány, pre duše, ktoré Mi
obetovali svoju dôveru. Bez viery a dôvery nemôže byt žiadne vzkriesenie!
Duše" budú mal päi zmyslov, ktorými sa budú obracai ku Mne. Toto je prvé
vzkriesenie - vzkriesenie duše. Druhé vzkriesenie bude patrii telu! ...Aj telo,
hoci je v rozklade, zatúži po svätosti i po Mne. Stopy hriechu budú vyhubené.
, , Na zemi sa nič nestl'atÍ. pomám každú čiastku v~ tela, z ktorého som VYtnI
<hŇ.l, z lásky k nej. Ked spoznala Moju tvár, spmná svoje telo a začne ho opili
miloval a :mova dvíhat. pre svoju lásku ho opäi obnovím. čas nič neznamená.
žiadua sekunda nebude chýbal, aní žiadna hvie7da na nebi. Rovnako vyzerá
nebo, či si tu, alebo nie. Nikto nepomá svoje miesto. presne tak, ako je telo po
rokoch zabudnuté, nepazná nikto svoje hriechy, okrem Mňa. Ja prídem, vOlal
jeho meno a ono sa pohne ako vo sne a prebudí sa na Môj hlas.
Zavolám nežnejšie a <hm spazná svoje meno dané jej v krste. - Všetci budú
volal Moje meno a žil. Duše hudú pri tomto mene vzkriesené a pokiaknú, ked
ho vyslovia To je ich telo, ktoré predo Mnou kiaká a ktoré môže byt
vzkriesené.
Duša nie je telo, každá má slnko zo Mňa, preta1.e prijala hostia. žiadne iné
stvorenie nebolo k tomu určené. To spája dušu s ChmJ v najhläiom priatelštve.
Duše si budú na zem spomínai a Mne blahorečil. Nič nezmizne a nič sa
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nezruší, ani zem. Nič som zbytočne nestvoril. Aj slnko sa bude ligotal. zem
nebude daná peklu, ale ked movu prídem na zem - všetko bude obnovené.
Stvoril som vo všetkom poriaOOk Zahadzuje sa vynechai drahá spomienka?
Zem bude pokrytá kvetinami, nie z troto sveta. Duša nebude môci nič miesi,
čo jej bude pripomínai hriech. on vyhasne so v§etkým zlom. Každá slza bude
sa trblietal, ktoru vyplakala láska. Láska bude zjavná hlboko v srdci. Každýbude vidiet v ~ srdci veikú lásku, s ktorou som ho miloval uvidia, čo sa
s nimi udialo. žiaden hriech nebude zjavný. Duše by to nezniesli.
To by ich mohlo dokonca i v nebi zabiL aj ked tu ~ žiadna
pominutelfD.L
Je to všetko ako ráno pri východe slnka, v šfastnom očakávaní. Všetko sa
pozerá na mňa. Aj ked sú už tu, ešte dúfajú vidiet nové nebo, tak sú Mmu
očatmi vidia Moju tvár anetDÔŽ1l svoj pohfad odvrátil, ~ ked vidia, čo sa
okolo nich deje. žiaden človek nevidel tak: ostro v najjasnejšm dni. Je to, alm
ked si jeden dn.b;mu tuzprávajú o svojom ~ ~ mejú ako harfy a su
SÚČaSne Mojou chválou pre nich.
Z časa na bti sa dlloba s1dáňa od dtEe k duši. ča§to vyžaruje dtBa všetko
svetlo cez b1IZIrai Mojej nádhery~ ked sa knej obrátim.
To všetko sa zjasní v Mojej blízk:fEi. Nlé sa z -~ neoOOberie, čo už vlastnila,
ani tým dn§am, ktore stáli počas života v jq -bJjzkosti. prdo e~ zem, aby
zcrzbiemla CUíe. .-s. duša iabá IDJlOhé za sebou. IDáČ by nebol IDIlObé tu.
Jedna podáva druhej raku. aby dakovan. žiadna nepr&1a aezaslúžeae do
neha. čo IEiIl1JhiI ~ Ja !IOIIltodobre UrObiL .Jub vytvárajú korienky, .iní
ovocie a kmeň. Kde sa dá dma nájsi? Všetko je nezišme vyplnené milosiou

druhých.

.

ČÍIIl-viatBi_ tým lepiiema môžete ~ pri iUdSImm tele je to inakme.
Sú ako noty pcsnicK:y. Nemôže žiadna druhú mhtadil, pretaže sa muselo tak
vda stat, aby iD tak holo. Každá bieda znovu
sv~ v1mmú pieseň. Tak to
môžem lepšie -vysvedii vjika a hibka Demajú IWDCa..
Túžba zjednotii vás so Mnou išla cez M* srdce, cez lásku Boha. Nie je to
spečatené a pevné, akože žijem, svet bude riadený len z pobiadu na duše. Nie
ilKkký duch to:urd>iL Kde by bol chlieb pre toikých? Nenechávam vari každú
trávičku ráfia kvietok kvitnúť? Kto môže zoslai dážd z neba, kto môže nedlat
rosu padnúi, aby napojil zem? Ked to vy nemôžete a Ja sa o telo starám, o čo
nádhernejšia je duša! Nemohol by si ani za svet čo i -len jedinú zísbi, a o čo
menej Mňa. Ja som Slnkom stvorenia

tvm
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Moja noha nikdy nestála tam. kde ty stojíš, so zmyslami na zemi. Myslel som
na hriechy ana ríšu človeka. Len jedno srdce bolo narodené·v láske, to, ktoré
mi telo dalo, aby prikrylo Moje Božstvo. Toto srdce prišlo ku Mne, Mňa prosiL
Ja som bol tnilastden;tvo. Toto srdce som miloval a bol som ptítoomý v H~.
Du<ia bola uzatvorená do tohto tela lásky. Všetko sa stane dtšatn vo Mne. Duše
budú ešte dalej pôsobil, i tie, ktoré &Í už dlho v nebi. Pôsobia s Behom v
dušiach a všetky v jednej , ktorá mňa prijíma Až ked všetky srdcia prestanú

bii, všetky.
Telá budú odPočíval. Chcem požehnai zem ku vzla:ieseniu a z tejto zeme
chcem človeka nanovo vyzdvihnúi. Idem vo všetkom vopred. som zrnkom a
.pšenicou. Kto zaiudnil zem a vaše údy poskIadal.? BOH je poriadok. Idem
pred Slnkom a zem musí podal ruku dušiam, ktoré sa vznášajú nad priepastou.
Som ako ~ovník, ktorý posilňuje svojich vojakov pred bojom. som
vzkriesenie a život. Vzkriesenie duše je otvorením hrobu pre telo...
Zver svoju slabosi Mne. Vediem len malých. Veikí sa nedajú viesL idú svojou
vlastnou cestou. Pozrel som do tvojho srdca a odpustil som mu všetky hriechy
a minulasi Obrátila sa ku Mne. Daj mi svoje srdce v milosti. 'Thk dlho
pozeraj na Moje srdce, kjm ho nezískaš. Takto musíš horlil za Moju lásku.
Máme spolu jedno srdce v milosti. Miluj všetkých pre Mňa!
Nič sa nestrati, ani prežehnanie sa dieiaia. Všetko bude znádhernené, a
večne.

Vidíte, ako som bol pokrstený - a vy ste tí, za ktorých som to všetko robil,
svojou obetou najčistejšej lásky. Ja vám predriekam ~ a spínam svoje
ruky ako dida. Uvidíte, čo vám za to otec dá. Nič nie je viac skryté. pred vami
sa odktyjú najväčšie tajomstvá a padnete na kolená, aby ste s anjelmi spievali
"Svätý" a oslavovali Moju velebu. Budete slávii so Mnou a Ja s otrom, a Duch
Sv. bude všetko osvetJ.ovai.
Nemôžeš nič krajšieho napísal. A je to len bodka na "i". A kobru má slovo
písmen! Aká malá je reč iudí. Je to, ako ked si krái svoje diela pao;adí do lona,
prijme všetky jeho priania a môže ich splniL pretože vládne v krajine. Malým
nebude nič chýbal. <llcel by som byt presne tak malý podia vôle Otcovej ako
dieia. Kto tu ešte nie čo vie o malých alebo veikých? Nemožno diela učil
múdro&i a dospelému dai detské šaty. Vediem každého jeho cestou, často cez
kopce a doliny, cez hromy a blesky. ·Bude to na nich vidiet a podla toho budú.
svätí. Neporazil malý Dávid obra Goliáša a nestal sa bratmi predaný Jozef

kráiom?!
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Kto pomá cesty Božie? Mnohí stratili milosi a hriešnici sa predsa obrátili.
Považuj sa za malého, lebo pokora je velké dobro. Je veikou čnosiou a je tak
málo ctená. Je alabastrovou nádobou Magdalény so vzácnou mastou. Z nej mi
mffií tvoja duša Mne zažiaril v ústrety, aby bola ako Mária. Mysli na to !
Vyslovil som prianie byt vám Otcom i bratom. Držím sv~e srdce proti tebe
oboma rukami. Môžeš ho k sebe pritiahnui, aby sa hriešnikom obetovalo to, čo
pre nich prinieslo. Chcel by som ta prijat cez srdce a cez čistotu tvojej
Matky, na záchranu všetkých hriešnikov. Kto by mohol Máriu nasledovat
a nevšimat si duše, ktoré by išli do zatratenia bez pomoci?! Musíš Ma
pohnúl Mojou láskou, ktorá spočíva v Mojom srdci. Tak mi môžeš dakovai
za to, čo som na tebe urobil a duša tvoja zastane pokorná.

2. zväzok

Boh hovori k duši:
Všemohúca moc lásky vo sviatosti pokánia
Slová Spasiteia:
Do spovednice vstupujem pred svojimi kňazmi. Ked prídu, už som tam. Celý
účinok vychádza predsa odo mňa cez kňazovu dušu, lebo Ja pomocou nq
vylievam krstnú vodu. Moja cesta ide cez duše, ale nie bez tela. Aj to je mojím
. nástrojom. Duša sa pooorená do lásky celkom obnoví. Všetko sa deje silou
Ducha Svätého z vôle otca. Je to obdivuhodné dielo Božej múdrosti.
Iba iútost je potrebná Úmyse1ne hreši~ to zničí milosl. Je to záležitost
rozoznateJiiá len v Duchu Svätom. Blížim sa takto ku každej duši. Je to pohiad
z dialky, ktorým sa pozrie otec na svoje dieta. Hriech vás oddialil od Boha,
láska hiadá deti a kto by vedel iahšie hiadai ako Duch Svätý. To je osvietenie.
Spovednica je jasne ožiarená, keČl Duch Svätý vykonáva· sv~ dielo. - Nie je to
radost? Celkom iste. Je to veiká udalost! Ako sa nebo teší! Akú veikú moc má
kňaz! Nikto si to neuvedomuje. Je to skutočne vec kňaza, aby privolal zhora
odpustenie. Sám otec čaká na jeho slová. Kňaz dostáva presné osvietenie - tak
je jeho duša sprosiredkovateiom v Duchu Svätom. Len on môže urobil tento
zázrak. za to bude najviac odmenený. Veiká je obet jeho odovzdania sa.
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Aj radost bude jeho údelom, ale až v nebi.
Vymanie hriechov je najväčším prejavom ~ky. Všetci sa nezúčasinujú, ale
podiel majú všetci! Nič sa nestane len jednému, na to je láska príliš veiká a
mocná. Nikto nemôže zmeral ~ Ani kňazovi to nie je možné. To nemá s
~ zemou nič spoločného, ani s myšlienkami iudí. .
Počujete hučai more, koiko síl a priepastí pokrýva? Tak je to, ked sa
láska. čo ešte ostáva? Kto urobil ten zázrak? pri prameni stál kňaz a more
začalo hučal, lebo splnilo vôiu Božiu. Ako by to človek mohol miesi? To sa
môže stal iba duši, lebo je z Boha. iud.ia majú podiel na ~tkých hriechoch,
ale aj všetci· dostávajú milosE Z pána pramení trojaké účinkovanie: Z otca, zo
Syna a skrze Ducha Svätého. Aj láska je ~ - duša je d!ôuovartá skrze
bratov a sestry! - To je cesta, ktoru nepozná žiadny >Človek.. .preto sa raduje
nebo, ked človek robí pokánie.
Ó, aká veiká je sviatosi pokánia! i..udia nevedia pocllopii telesné
zmŕtvychvstanie a ešte menej to, ako <it:& miká smrti! Treto Dzraky udivujú
samotných anjelov a svätých. Koikí unikli skrze túto sviatosi ~ smrti! To
bude jasné až v nebi: Všetky hriechy sa zotreli skrze Ducha Svätého a Ježiš za
ne zadasiUčinil svojou predrahou Krvou. Bdt myslí vždy na t*'**:nie élmdm.
chce sa človeku díval do tváre, aby obšbNnil jebn dušu. vidí prídlod a
odchod, čo bolo a čo je. Ďakujte mi zo srdca zatútoSlÚatost!
Raz bude moje srdce triumfoval - to je cellIDm isté! som láska, ktorá všetko
znáša. Ako túžim po tom, aby som vá; videl šiastnýdl! V~ shy zmiznú.
Môžu tiect iba z radosti z mojej lásky. celé vtj;ko nemá toiko moci ako kňaz
v tomto okamihu! Aj tieto slová sú ~ nik to oom0iepopísai, všetko
toto su iudské slová, ako ked rozprávame ddom. Táto sviatosi je príliš VeÍká..
Aké zázraky sú ňou už stali! človek to nechápe, kým je jeho dmaspojcná s
telom. Toto všetko som vám vyslÚŽÍl. preto som museltoiko npiei. .Bez tejto
sviatosti by mnohí prepadli večnej snnti To ~ iba Boh sám, }'JIdO môžu tieto
zázraky robii iba kňazi!
Duchovne môžu navzájom pomáhai, telo slúži telu. Duša jec:dknm jetmým
nástrojom Božej lásky. Duch Svätý napäl jq krídla. Môže vysoko vyletiet a zas
klesnú!. Nič ju neviaže, ked ju podvihuje. milosi.

otvm

Boh je vždy ten, ktorý od.púšta. Jeho súdy sú spravodlivé a PIrÉ lásky, iAáČ by
žiaden človek neobstál. Nič nie je tak isté, nič v jeho súde· nechýba. Ich
pod&atou je pravda. Kto by moholzaprid, že vychádza slnko,.bez toho, že by
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klamal sám seba. To by nik nem<ilol urobil. Moje milosrdenstvo vám bude
pripomínal Slnko, ktoré vychádza nad každým súdom. Moja láska je skrytá v
sviatasti pokánia Je to čistý dar dušiam. Kto by mohol urobil miko zázrakov,
ako robí táto hlboká láska? To všetko sa vidí v nebi a otec to schvaiuje.
Ruka kňaza vynesie duše až k Otcovi, a tieto to ani nevidia Táto sviatost
účinkuje v skryt:aiti - tak ako hriech. Nikto si nie je vedomý tejto moci. Robí
sa to na moju pamiatku. Ako bohato tečie tento prameň lásky, celkom naplnený
Duchom svätým podla Môjho úmyslu! Tak som sa obetoval' za hriechy iudí!
Ja odnímam hriechy! Pevne sa držte tejto sviatosti a priparavte cestu láske až k
Baiiemu ttOOu! sám otec preukázal túto lásku, ked aolávil Syna a dal iudom
poznal, že ho môžu nazýval Otcom. Túto lásku nám dodáva cez diela. Koiko
zázrakov sa takto stalo! Vaše srdce sa pripodobní Môjmu ako dar za lásku
Synovi Ešte je čas! Nikto sa nedokáže pozriet do slnka. Neviete, ako Boh
mil~ dme! Ja som mu ich urobil milé - takto by mohol povedal každý kňaz.
pozdvihol som ich ako hostiu. Nikto nepochopí, aká veiká je táto sviatostI V
nej umýva moja krv duše. Sú to strllUjúce prúdy od počiatku človeka až ch jeho
konca. Ó, moja láska zmyla všetky hriechy, aby mala voinú cestu. Lekár sa
môže stami o telo - nie tak kňaz. Kto pozná ruku kňaza, ked rozhrešuje C:bŇl?
Dvfua mu ju otec v mene N~ätejšej Trojice. Ó, keby duše videli, čo sa v
nich deje! žiadne iudské oko by sa nedokázalo na to díval! človeku by sa
zastavilo srdce. Ako ma otec miloval v tejto láske! Toto všetko patri ludom.
povedal som: "Väčšia láska neexistuje... !" Taká láska je uložená v tejto svi~.
Hriech nezotrváva dalej, vyhasite a to je jeho koniec. Je k tom potrebná dobrá
vôia Vždy bude možné získal milosi polepši! sa
Aj dušu je možno vyliečil často je velmi chorá. To musia iudia vediet. preto
má človek svedomie. Tento hlas nemožno prehliadnut Moju lásku nemožno
prekooai! Všetko to robím pre dušu. Poviem: "otce, odpust im" ... a to robím
zakaždým. Moje srdce vie tak prosil! Duch Svätý sa sám chytá diela, aby
vykonal pre mňa všetko na dtŇ. Prosil som aj Ducha Svätého.
Slová kňaza sú Moje slová, ved Ja som Dobrý Pastier. Viem o biede každej
duše. ved duše sú Moje! Malým je mnohé jasné! Neviete, ako pracuje Duch
Svätý! Robí to celkom v skryte, nikomu to nie je zjavené. Kto by vás naučil
toikej múdrosti? Moja láska je celkom nesebecká až po najkrajnejšie hranice!
Celkom sa v nej obetujem. Áno, zapisuj moje myšlienky - v láske sa všetko
splní. Duch Svätý spája Ver tomu pevne, oplatí sa to! SÚ to slová Mojej lásky
všetkým dušiam. Ludia nerozumejú Mojej láske, a preto sú bez nej také
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chudoltú. často ma

/

PremOOla ~ často som caj plakal od. súcitu. ptaka1 som
Bo7stve, boli to <hahocenné slzy. V duchu m všetko videl. slnko by
sa ~o zatemnil vo večnú noc. Láska zahnala temnotu,· priniesol som dušiam
s\ ~tlo, aby spoznali zlo. Diabli museli utied, takí početní akí boli. pre mňa to
v

SVOjOOl

bola velká žatva Sviatosi ich premohla Aj vo vyznaní je láska!
Duchu stačí sekunda na to, aby dovŕšil svoje dielo. Duch Svätý je tvorivá moc.
Vyšla z neho všetka krása, aby pretvára! iudí. Prijal som od Neho všetky
prednosti lásky. Ó, Ja môžem obdaroval <ll;e, lebo M~a láska je prameň. SOOl
trikrát korunovaný láskou - verte v Moju ~ku, ktorá sa za vás dala ukrižoval!
za vás som sa nechal nadmieru pooižovai Pretrpel som najväčšiu temnotu, aby
som vás vytrhol smrti. Aj moja dma visela na kríži. To kvôli Otcovi, Pt."(Nl som
ho o Jeho lásku. Meooval som ho Otcom a prosil za vás. Tak som dosiahol
všetko.
Jedna duša môže pomôd mnohým, ked sa so mnou spojí a obetuje sa M~ej

láske.
Ja snímam hriechy sveta žiadny

človek by ináč nerobil pokárňe. Je to najväčší
prostriedok spásy, ktorý som založil. Táto sviatosi je pokáním a odplatou
súčasne. Kto by vedel popísal túto sviatosi, keby mu to Boh nezjavil. i..udský
duch nemá pre toto zmysel - Boh vyžaduje účtovanie. Vždy príde na pomoc
Moja láska. Moja ~ka všetko zmôže, nech bol hriech akokoivek veiký!
Aké milé je srdce kňaza, ktoré takto slúži ludom! Boh pozná túto obetu. Je to
služba v pláne spásy, ktotý vytvorila láska! V tejto sviatoSti sa udejú najväčšie
zázraky. - Lekárovi sa nepodarí zachránil umierajúceho. Kňaz môže vzkriesil
mttvych a nikto nemôže vidiet tento zázrak, ani sám kňaz, hoci ho sám robí.
Na to sú zmysly pn1iš nedostatočné a nie sú na to prispôsobené.
Pokornému dá Boh všetko! Sviatosi pokánia je veiká mil~ba najväčšia zo
všetkých a umožňuje prijal moje Telo. V tejto obetavosti premohla diabla.
Pomáha, aby rástla viera v Moje boistvo. Mnohé čnosti z nej vychádzajú. Nedal
som nadanno kňazovi moc odpúšiaihriehy. Na tento príkaz nemôže zabudnúi
žiadny kňaz. Nehovorím žiadne zbytočné slovo, alebo také, kltté by neplatil,?
Hovoril som skrze otca, pre otca, s Duchom, ktorý vytvára slová Preto som
povedal: "Moje slová nepominú!" Kto by to mohol povedal a neluhal pritom?!
Každým slovom, ktoré som povedal človeku, som sa dotkol <ll;e. Prijmite ich,
aby ste nič nestratili! SÚ to <hahocenné kamene pre nádhernú stavbu, pre chrám
Trojjediného Boha. Poklady sú hlboko skryté.
Moja láska je obdivuhodná. Kto ju môže popísal? Iba Duch, z ktorého vyšla.
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Moja všetnolnícn.a;i nemá hraníc ani odporcov. Moje srdce je obdivuhodne
naklonené lUČ1om. aby im dávalo pokrm ~ pre telo. Moje stdce je vzácne srdce,
. 0Z<bbené všetkými ~, ktoré existujú. predsa len som bol človekom aj vo ..
sv~om Božstve. žil som ako človek uprostred ludí. Trpel som v svojej luc:kkej
prirodzenasti. Všetko prechádzalo cez Moje Srdce. Je otvorené ako prameň.
Táto láska je otvorená pre vás, aby dala potrebný oheň, ktorý má večne horid.
Ja som najväčším ohniskom lásky! Som áko lákajúci vtáčik, ktorý tiahne
krajom, aby získaval pre sv~u lásku. Môj hlas je aj v prírode. či som
nepovedal: "Podte ku Mne všetci," aby som vas pripravil? pre skrze mňa sa
všetko stalo. Ja som večným ukazovatelom lásky. chodte pred Boží ttón a
proste za svoje hriechy, tam sa vaša duša zázračne· uzdraVí. Moje sviatosti vás
zachránia, nik ich nemôže vyhasil.
Modlitba robí zázraky, ktoré svet nenávidí. Pokánie má silu vyslobodiL preto ho
nemáme zanedbával Je to velké rozhodnutie medzi dvoma svetmi. preto čiňte
sviatosi pokánia čerpajte z tohto prameňa! Ktorý už nemôže tieci vo večnosi:i.
Ja som Pán, pán všetkých stvorení! Povedal som "Oice, odptti!" Toto slovo je
ohnivý meč proti hriechu. Klaknite si, aby ste prasili o odpustenie, lebo otec je
veiký a chce vás pozdvihnúi! Stojím za týmto slovom až do posledného súdu.
Tak vám odnímem potupu, ktorú ste si zapríčinili hriechom.
To, čo sa tu deje v láske a milosti, to žiadny človek nikdy nepochopí! Toto
dielo prevedie kňaz a otec ho umá. Je to moc lásky neslýchaných rozmerov.
Nebo a zem sa OOitanú do pohybu. M* slová sú žiarivým duchom zmierenia
Každý kňaz dostal odo Mňa túto moc cez apoštolov. Nik nie je z nej vyňatý.
on je obetujúci kňaz, Ja som obetný baránok. Tak sa to dá povedal, vždy. Beda
tým, ktorí to vedeli, a neprišli! Nebol som len zdanlivo mŕtvy, to by som bol
nevstal aj v tejto sviatosti. Verte Mojej láske! Iba tá vás môže vyniesi, ako mňa
vyniesla Všetko vyteká z tejto sviatosti. Ked som umieral, prasil som otca až
do kooca, aby som pre vás získal odpustenie. Nik by nemal zahynúi. Každý
potrebuje túto pomoc. Týmto vám bude hriech odobraný. Beriem ho na seba.
R.obte pokánie! V akejkolvek fonne!
Netreba, aby ste chodili vo vrecovine a popole. Stačí nejaká obeta z lásky. Máte
___ J~vzá_lXl-máOOiLDnešn-ý_čas od vás veta žiada. Toto má velkú cenu! Ja
to zaznačím, otec prijme. Bohato vás odmením za každý čin lásky, ktorý
pritom vykonáte. Táto pomoc je potrebná v súčasnosti, aby sa umožnil návrat.
Táto doba potrebuje obetu a vašu pomoc modlitbou. Každý blížny je váš brat!
Stretnem vás v ňom!
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Slová Justíny Klotzovej:
rokmi som po spovedi počula slová:
PocÍakuj svojmu spovedníkovi! Modli sa za neho na vČlaku hned po spovedi!
Môj spovedník mi odporúčal, aby som sa modlila: "Večný, najvyš.ií kňaz,
zmiluj sa nad všetkými kňazmi a ~cami!" Tak som sa až podnes modlila
v tomto zmysle. Včela mi PriŠIa na um myšlienka: prečo mi bolo po~,že
sa mám modlil hned po spovedi? Tu prišli slová: "To má ~Ý význam vtedy je duša ešte čistá ako r o s a ! " ,
Druhý deň prišli slová: "Nič nerno2no tak dokooale urobil ako oclptNenie, kb:é
pride od Boha! Taká duša môže ísi .hned. oo ~ Ja nesiem zodpovedrni To
platí pre kňaza a pre dušu v rovnakej miere. Tento dosah nepozná nik. Ked
jeden robí pokánie - robia pokánie všetci.
Taká veiká je táto sviatai. To značí "prenášai vrchy!" Táto iarcha vašich
hriechov ma temer rozgniavila, tak bolestne som bol ubitý. Trikrát som klesol
na zem. Svoju tvár. som vtlačil oo zeme - to bola Moja vdaka za túto lásku!
Smel som sa díval Otcovi oo Tváre - ~äčšia láska, ktorá existuje! Ako som
túto Lásku vykúpil! To váš duch nemôže pochopil To sú večné hodnoty, pre
ktoré nemôže existoval žiadna miem a žiadna htanica. Miloval som túto Lásku
každým vdychom! Stala sa mi istotou. Viacej mi ani otec nemOOOl dal Kajúca
duša sa navracia OOmov, robí to stále. Tu sa spájajú všetky pramene, lebo
pokánie nik nerobí sám a nemôže robil. Kňaz je akoby iavou rukou, Ja som
plavou. Skrze Mňa sa uskutoční sviatai!
Spovednica je trónom Mojej lásky! či vedia iudia, čo sa tu robí? Robia všédco
w .zvyku.. Niet tu žiadna lútmt,.žiadna 1~ a žiadna dôvem. Ja ml5Í1n všetko
nahradzoval! Preto sa táto sviataii tak iahko odkladá nabok, dida, to ma veta
stojí.
P~ Moje nohy! Moja Matka to v svojej hlbokej pokore často robila Len
tak sa duša udrží čistá. Ty nepoznáš tento hlboký zmysei, ešte nie.
Pokom ma pritahuje a je plná milosti! preto som sa chcel aj Ja za vás tak
pokoril, pretože kto sa nevie zohn&, ten sa nevie ani narovnal. Pokora sa stala
mojou zásluhou najktajšou hviezdou na oblohe milosti. Je ako ranné zore. Ani
slnko, ani mesiac sa jej nevyrovnajú. Moja Matka chápala pokoru a
bezvýhradne ju nasledovala Len tak mohla uniesl dko milosti a .vypil kalich
až do posledného zvyšku. Prinášajte radi vaše obete, ktoré od vás žiada
poslU')"na5i a budte jej verní!
Poslusnost je obrazom oddanosti!
pred niekoikými
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polož

svoje hriechy pod Križ a zmenia sa na kvety. Všetko je vymazané.

Miesto pokuty si dostala mihi
čerpajte z mojej SVät<Hi skrze Ducha Svätého. žiaden okamih nebol tak draho
vykúpený! za to som dal Krv svojho srdca. Povedal som: "Kto ma môže
obvinil z hriechu?" Tak som tNanovil túto sviatosi, ktorá pôsobí na vás.
Na sv~ pokore som' vystaval trOO. Myslite na to, ked robíte pokánie.
. MU'iÍŠ sa nájsi vo Mne! Ver s väčšou odvahou! To, čo si myslíš, alebo cítiš, nie
je dôležité! Musíme IllŇedovat Ducha a zanechai svoje "ja"! pod za mnou ako
dieial on ti pevie to, čo ti chcefn Ja povedal .Ja nevidím tvoje chyby. Urob čin
htiky a wctko tUJe dobre! Ty sa sama môžeš zmeniL MU'iÍŠ sa odovmai Mojej
láske. Z nej hovorí k tebe Duch Svätý. Je to tá istá láska ako od otca a od
Syna Spája fa so llltDU. Ty vidíš iba kňaza, má moc odo mňa odpúštai
hriechy. Hovotim odpúštat, robil ich neplamými a učinii na lásku! Nie je to
zázračné? To sa deje pri spovedi. To si dodnes nevedela Taká vclká. je táto
sviatai! .Je zabalená do plášfa pokory a viery.
zbytočfte SQIll nepovedal: "Prijaňte Ducha Svätélx>!" Musíš pevne verlt! MtNŠ
to pritotmai k pnídu, ~ má..da _ Aký mohutný je ten prúd! Očisiovanie

sa deje ~telňe Die iha. v spovedi . .Jeden čin lásky napraví mnohé
myšlienky.
Povedz. častejšie: "Môj: Ježiš, miIosrdeIlstvO!", ked máš pred niečím sttach.
Ňenecllaj sa nesprávne ~ sama sebou! Tvoj úsudok je vždy nesprávny.
Nevidíš do svojej duše a ani do duše druhých. Ty mi môžeš preukázal viac
lásky, lebo máš viac A1I!penia.Prebudím tvoju dušu, aby si lepšie videla a v
láske sa utiekala ku mne. Tvoje chyby ia udržujú v bdelosti - Mnohí ma
nepoznajú, ale ty áno. Ja som ti to vysvetlil, preto ma nasleduj! .- Ty si moje
druhé la a nič iné.
Láska je aj moje prikázanie. Prijal som ho pre vás.
Slová Justíny Klotzovej:
Povedala som: Ježišu, naprav všetko! Nato som celkom jasne počula slová:
"~ pravdn! Ja som cdlránca pokladu lásky a bdiem nad tým, aby som všetko
napravil". Mám veta úlm, kým som medzi vami.
Slová Spasiteia o spovedi:
ledinečné poklady tečú touto sviatosiou. Všetko, čo vidíš a počuješ, sú také
poklady. Boh fa bohato odmenil za tvoju Vetn<Xi k tejto sviakgi.
ToÍkomibti z nej možno načerpal. Mnohé duše to cítia pri dostatku lásky by
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žiadny kňaz nepadol. Verte tomu! Duša sa osviežuje, ked konáte pokánie s
láskou. V tejto sviatosti môžem pozdvilmúi každú dušu. Kto robí pokánie
~ pravidelne, nemôže ~ klesnúi Je to ako magnet, ktotý priiälmje milosti: tak
bohato tečie Moja Krv touto sviataslu. 'O, ako milujem pokánie! Kňaz je ako
na tlóne milosti. Sám sa tým posväcuje, ked má dočinenia s tOIkÝmi milaiami!
Všetko, čo mu ukladá jeh> úrad, stáva sa mu novým požehnaním, skrze ~
ktoní pestuje. Tí, ktori si to už necenia, stratili perlu v poli, o ktorej sami
hovoril.
POKORA je perla, ktoní získavame! sama od seba nerastie. Len tu možno
nájsi tento poklad jxxJobný striebornej škrupine, zlato srkyté v nej nevidno. Len
pokáním ju získame. Všetci získali touto sviatastou to, ako tí, čo súv nebi.
Všetko plynie z tohto prameňa. Hovorím: Všetko! Len takto možno z neho
čerpal! Hriech žiadal od človeka všetko. olcem to nahradiL Aj s dedičným
hriech>m odnfmem všetko zlo a vrátim čistotu c:hÉ.
Vie hriešny človek, čo stráca? Nedajte si túto pevna>i vyrval diablom, bo tým
sa všetko stratí!
žiadny kňaz sa nemôže stratiL ked vážne berie svoj úrad. žiadny nebude
postavený pred súd, ak sa čestne snaží. Tak, ako každý pozná, kde má svoj
dom, tak aj on nájde svoj duchovný domov. To, čo sa tu deje a bude dial,
prechádza celým Mojím duchovným telom. Kňazov, ktorí sa vydali za obet,
bohato odmením. Svi~ sa stali bohatými darcami mileNí. SÚ ako darcovia
krvi, ktorí udržujú duch>vné telo. Tak silno tečie Moja Krv! Všetko som
staro<;tlivô zvážil: Ked sa tak neurobí, všetko pOOltí ničota! Každá dlEa je cenná,
treba jej poskytnút ochranu, ktoní nemá a nemôže mat sama od seba. preto
hovorím: "Prijmite Ducha Svätého!"
Tento čas má velkú zodpovednost za budúci svet! Nezúčminujte sa na
rozbrojoch, ktoré rozpútava diabol. Ak sa to uskutoční, uzatvorili ste budúcim
generáciám cestu. Vidím budúce časy. Vidím všetko súčasne. Nemôžete strhnúi
mračná, ale čakal, kým príde

dážd.,

PRIDRžIAVAJTE SA CIRKVI! Len tak sa vám pomôže. Ináč byt
NECHAJTE SA VIESŤ DUCHOM!
on prevzal Cirkev a Boží zákon pre všetky časy.
------

Hovorím:~-- ------~---------~-~-----

Bojte sa vstúpil tam, kde nie som!
Neviete sa vyhnúi temnote. Boh vá<; preto musí
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~---

_

nemôžé.

-~---~-----~-

pozdvihnút svojou 1Jlibiw, alé

s vaším pričinením Diabol sa snaží mičii lá*u všade tam, kde sa usídlil.
Pomáhajte zachtaňovai duše Svojou usilovnou prácou! Oplatí sa to! opášte si
bedrá! Nesnažte sa obohatii pozemskými mi pokladmi! Ich farchu by ~
neuniesla! smrt, ktorá sa ~ ukazuje, neprestajne číha. Zemské statky
človeku nepomôžu, ani za peniaze sa nedá všetko kúpil oni sa stali najvyššim
zákonom, lebo svetlá už ~.
vráhe sa preto na pravú cestu, pokiaI nebude neskoro.
Lebo Mojej láske už nik neverí. putá hriechu sú silné! Ako sa diabol nemáha!
začiatok prebehne rýchlo a už začne mor nivočil moje dielo! ~te to tak
daleko dôj~! Ja dám silu, ktorú človek sám nemá. či si neošetrujete ~ malé
poranenie na telc:iTA to trebi aj pre zdravie duše. Duša je nesmierna hodoota.
Dala do pohybu pebo a prenikla až k Otcovi.
pred nikým nie je táto sviabi uzavretá! Myslí človek ešte na náieOOk hriechu?
Sme na to navyknutí a priSJX"lsobujeme sa prírode. KoÍlro človek hreší proti
láske a ledva to pozoruje. Tak prebieha deň za dňom. Už nehiadá môj zÍutujúci
pohlad Príroda sa totiž nebráni proti hriechu. preto musí duša ostai bdelá. .
Nehovorím zbytočne: "Prijmite Ducha Svätého!"
MocDite sa k nemu čaSo, lebo môže odvrátii tdastie. Je silou cUíe, kloní vyšla
zo Mňa. Dobre som vedel, že potrebujete túto svi~. Bez nej by ~ bol
m~l oveÍa menej trpiei .Bol ~ nútený dCNai sa do troto utrpenia, aby som
vydobyl iudskú dôstojnost pre cestu k oltáru a k Bohu. Inak by bola všetkým
uzavretá cesta do Kráiovstva Len Ja môžem <Jai duši odpoved: Učo je M~,
je tvoje! u Tak som založil sviatost vo večnom objatí. - otec a Syn sú si rovní
v láske duši, ktorú daroval Duch. Je to súčasne pohiad dozadu i dOPnXIU, z
Božieho stanoviska, lebo Duch berie na seba celý život. Môže byt ešte niečo
väčšieho?

Moja roka, ktorú dvíha kňaz, je všemocná!
Deti, tomu m1Ete veril, lebo ~ kňaz a kňaz je ako Ja v Otoovi! Keby neldo
tejto lásky, svet by sa rozbil ako hlinený hrniec hnevom Božím. Udtžujte túto
sviatosi svätou! Nesmiete ju stratil! Udržujte toto vzácne dobro ~ vo v*.j
~.=:duši=Y.·Llel:x>_len t4j~~~hovaLvátn_~to vzácoosi! Len tak ~~_
uniknúi peklu. Je to prameň,ktorý dáva život, prameň vSemocnej vykupiteÍskej
l~, ktorá sa vydobyla krvou od otca poslanou pre tieto duše. Je ako hora,
ktorá čnie až do neba! Z nej pramení pokora.,pýcha pre dmu a prináša skryté
svetlo, ktoré pomáha poznal Boha. Telo môžepovstai, lebo ho vykúpi duša.
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Tak sí oboje naviazané na Mňa. Tak ~ pre dušu utobilpamätník v láske
DtdJa. Aké chudobné &ú dl*, ktoré to nerobia, hoci otom vecia. Tak málo sa
verí mojej láske! KoIko pre nich ešte mačia Moje slová? A ja som povedal:
''Nebo a zem pomimú. .."! pre mnOO.ých nie som to, čo som -a Ja som viedro! ..
pán, ktorý
Ja som pred;a všemocná Láska, ktmí Pa!iIaI otec. preto som
povedal: "prídte Iru mne!" ~ vás Moja Va1a a neOOVOli vám poldesn.úLvo
viere. či nie som Všemocný Boh? prečo ste takí nerozhodní? verte Mojim
slovám! Boh vás vyslobodí z Wkosti. Bob má ai1ré -oko, vie, kde je aepriatei.
Človek si nevie cenil pokoru.

.ru

Aj tá vyšla zo Mňa a môte človeka vysoko vydvihmít. Svetlo nemôže bez nej

horiet, je zakoretlené vo viere.
Láska je Môj ~vä&í poklad, preto: aitaňte v Mojej láske! Môže ~ a
môže byt všetkým! Neexistujú žiadne- hlbiny, ktaré by láska bePfeniWa. Moja
láska je stvoritdská moc neslýcbaných l'OZIIia\:W. Ty by si· si·sama neudržala
IIlibi Diabol by ti wctko w.al. 1äké dB.; ako je ~ najviac DI:IIIWidí. BOOe
ia de pola&i.
zostaň verná láske., kkmí vyžaruje 1á&n sviatni! caá tvoja CC!i&a Ida cestou
pokánia. MOOoI smt la piníi lc návratu. Išiel som ti oproti v aejb sviatosti,
ktorú si tak usilov:ne hÍadala. Celé Moje srdce sa pre teba '*-Í~ tak SiJDl
miloval tvoju vemosi., ktorá sa od teba žiadala, mmela Ži.Jai. - :J:l'Ie Mňa si.
nebola mitva (sttatená), vo Mne nemôže nik zomriei - Vieš, am ta ~ dUW.
miluje? Takú lá<>ku ncpomá židty človek. Aj tvoje chyby vo Wne·~
lásku,- Nemôžu uškodil duši, lebeich častahlbako intnješ. Maja láska JIeOII5ie
byt memia ani väčšia, lebo Boh dáva všetko: Snice a JMkU, aIem láska· a mICe.
čo by ti bolo milšie? Dieia, potrebuješ ~ aby si CSaIa zjedmtmá SD mnoo!
Bo7stvo a človečemtvo sa v tebe ~ - Kto 1DÔile pochopi d1ID lásky, ktaej
nádobou je moje človečenstvo?! - Boh je zlatá perla lásky, ktmú .som
pomenoval pokorou. "Vsetko oln:wím", tak som povedal. Tak adavujcm všr;tky
duše a nik pritom nie je vylúčený. Vrúcnejšie nemožno milovai. V'sdko, čo
strácaš, dvíham a kladiem do ník kňaza a v sviatosti nanovo stvárnim. To,. čo
rozdáva kňaz, ovlažuje jeho dušu. Má Moju žehnajúcu ruku, Moje milujúce
srdce. - Robím vždy to isté, s plnou mocou otca, nič neberiem spät! Láska
môže všetko - inak by nebolo možné, aby bola taká mocná.
Kňaz si to zriedkavo uvecbnuje. Ako by ináč mohol rozdávai sviatc&i a čerpal
z ducha vl6noo rukou? Jabl duša môže l'.IKbiučinil za druhú. To je sloboda
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dietok Božích! Pracujte pre Moje Kráiovstvo, potom sa ciabol nemôie pomstil
a duše mu uniknú! vda tým stráca, niekedy všetka;
Bud pripravená k rozhovoru, prijímaj Moju VÔIU zrakom i sluchom. odmena v
nebi je velká. - Namáhajte sa pre tých, ktoii sttatili so mnou spojenie! často
ohýbaj kolená, pra; o milosrdenstvo. Tieto dvere sú každému otvorené.
Moja láska je plná milCl'>l'denstva a čistej dobroty pre hriešnikov. Moje srdce
tiemôže nik uzavriel. Otvoril ho otec a hlboko tkvie vo Mne. Prijal som
ittdstvo len preto, aby som vám ukázal lá.<;lru, ktorá vás čaká, a ide vám
nezadržitelňe ~! Blahorečte Otcovi zá Moje srdce, ktoré som vám daroval
s celým pokladom svojej Božskej lásky! Aké mám plamenné srdce! SalDá
žiara! - Lebo v ňom prebýval Boh ako v nebi. Taký som Prišiel na zem. ako
celkom skrytý. poklad. Všetko bolo OINahnUté v Mojom srdci. Všetko, čo.iudia
stratili, sa ním vrátilo. Všetko je uložené v sviatostiach. zanechal som celý
poklad. Aj moje srdce CSalO pri vá<s, vystavalo pomník, ktorého základool je
Moje zmŕtvychvstanie. Nič nemožno vziai duši človeka, ktorá mstáva v Mojom
vlastníctve. Diabol na svojis:h lupičských výpravách nič nenájde. Všetko som
pmoril <;Io sv~ IBy, aby som s ňou obnovil svoju stvoriteiskú moc: ''Urobím
všetko nové" - aby som tieto slová s dorazom olnovil a naplnil. ča>koro sa
splní Môj plán. ~ sa blíži. či môže človek zastavil čas? Ani minútu k nemu
nepridá! - Musí zbalil svoje veci a ~pil cestu domov. Vsetko sa splní presne
na minútu. Na jeden dych. Ani skôr - ani neskôr. N'lk nepomá hodinu, kedy vás
tento dych zasiahne! Dlho to potrvá, ak to budeme meral POdÍa času. Nik ho
nezastaví á žiadny iný nebude môd prlst! ~ je vážny, aby sme o tom
porozmýšiali. vo svojej biede nezakyniete, lebo som tu Ja To Moja Láska
nedopustí.
Po sv. prijímaní slová:
Vidíš, ako som ti nablízku! Viem. si malé stvorenie, nepustím fa z ruky.
Prijún~ všetci sviatosl pokánia, aby sa In<irl stal záztak! Urobte tento ptvý
krok! Dám vám k tomu milosi Len tak sa človek môže vrátil domov. VOlanie
Mojej lásky: - Povedzte svoje hriechy kňazovi a milosi sa môže rozliali. Každý musí za svoje hriechy robii pokánie, ak si ich nechce podržal
Nenechajte žiadne miesto pre peklo! Rado sa kdekoivek uchytí. Ako rýchlo je
tu sejba, ktoní vytvára vždy mova hriech.
- Kňaz môže vždy urobil tvoju dušu plodnou, aby mohla účinkoval dalej.
Mnohým sa tým pomôže. Aj kňaz mtE byl pripravený: Lá<ska nemesie žiadne
nútenie. Kedykoivek z dvihne ruku, tečie pníd krvi na dme. Až takú moc mu
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dáva sviatoi oo ník! - Tao vidí len soo. Ked je lá<>ka obojstranná, zvýšená je
milad. Boh na vás pripojil mndlých, ktorí to nevedia.
Nestavajte sa nri na odpor! Dida môžeš odpovedal. Mojej láo;ke. pnídi aj oo
podsvetia k mnohým dušiam. Takú
má láska, lebo kňaz stál pri prameni
s úplnou odw7.darniou. Je to velké dielo milO5li! Dotýka sa tvojej <:IlR a zasa
ustupuje. Tak velké je Mqje mil<Ndenstvo zakotvené v tejto svianBi. To mU'Ďa
iudia vediet! Peklo chce tento štít rozbiil
Sj>asiteiove slová:
Raz som plakal nad skazou Jeruzalema. Bolo to Mqje oblúbené mesto. Jeho
skaza nech je varovaním od 'Otca aj pre" tieto časy. Plakal som nad hrieehmi,
lebo cez ne sa iudia och mna Vzdaiujú.'tbcem, aby-sa ani jedna dIEl nematila
ox:em všetkých zachránil, preto som dal aj prao;tritxhk na obrátenie hriešnikov
a návtat domov. MnOOé srdcia sú ako skaly, úplne pooorené do hriechu. Nejde
o tie, ktoré to nevedia Ich telo pre nich značí všetko. ~ som ich skryte
volal, pripomínal im ich hrieehy, lebo sú to vrahovia duší, zvodcovia, ktorí
zabíjajú nevinu. Na ich krku visí vina, ako mlynský kameň. To už nie sú iba
ich vlastné hrieehy. Ako som plakal nad nimi, lebo ich obetou sú duše. peklo
im horí pod nohami, na cestách, po ktorých idú. '
Ludia, čo sa z vás stalo! - Krvavými očami som na nich hiadel. Nechcel som
ich stratil, hoci oni sami sa daiho nitia - Slová o mlynských kameňoch sa pre
nich stali skutočnasiou. - Nechcem ich zatratil Ja mám pre nich iba mibt k
obráteniu. Neprišiel som, aby som súdil. Nikdy som nemeral svqju lásku. Kto
pozná veÍka;i Mojej vykupit:dskej lásky? Kto zotrie jej slzy, tej, ktorá odpúšia,
tak ako táto ~ ktorá je obetou za tolké viny? - Jedno slovo z Mqjich tR
by stačilo zmyt všetky hriechy! - Ctite si sviatosi pokánia v jej celej vážnostit
Slová sú od otca, Duch Svätý ich vložil oo Môjho srdca, Moja krv zmyla
hriedly ! Jeden úder Môjho Srdca vyvolal túto lásku. Vzal som na seba všetky
hrieehy, aby som vás od nich oslobodil. Milujem iudské pokolenie, lebo to sú
Mqji bratia Stal som sa ich bratom, lebo to bola vôla otca, ktorý ma stvoril.
Ludia to nevedia. Vždy som miloval ltxlí, lebo som bol k tomu pripravený. pre
ludí neexistuje kooiec Mojej lásky. Ludia sú stvorenia Mojej lásky, ako žiadne
iné. či to niti dôvod, aby ste sa ~vzái~_!l1i1ovali? Mc:>.i~J~_bude !Q!:>il______
divy, aby vás vytrhla z nebezpečenstva

moc
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slová o sviatostiach:

zahalil som vás do sviatostí, vas, ktorí SIarO!iliVO pracujete pre Mňa. prišiel som
k vám tak blízko, ako je vzduch pri nadýchnutí. verte Mojej láske, ~.ttlÔŽe
vdýchnut dušu! Sviatostí sú najl17šie spojenie BOOOm., ktoré emtuje. Musíme
vdychoval lásku. Tá ~nie hriech. Duch Svätý je Tvorca lásky. Dáva duši
najvyššie dobrá. Dušu· povznesie a úplne otnoVÍ.
OBNOVTE SA V DUCHU, to je najvyššia láska!
pre vás je prichystaná hostina lásky, dar Ducha Božieho, od večnej Lásky. SOO
je pravá Láska, človeku nepochopitelňá. ona je hodná každej úcty. Ja som
Chlieb odpúšfajúcej lásky!
Každý človek má veÍkú úldm ako správca svojej dtf:!e; je mu zverená a :am sa
díva plný lásky na dielo Svojho Syna v nej. človek sa stal z lásky "Ohtazom
Božím!" Boh skutočne prišiel k vám! V láske sa priblížil, aby sa daroval duti.
Prišiel na zem ako dieta, On, váš Spasitei. - Táto láska spaiuje hriechy sveta
ako oheň. Nad Zemou blčí bez prestania. Nik sa jej nemôže bez vla5tnej viny

vyhnú!.
Ježiš neprestajne miloval otca, aby zbavil duše viny. Moja láska je každý deň
nová, vychádzajúce slnko, ktoré nik nemôže zatieniE Myslime myšlienky lásky

- tak dakujme Otcovi!
0, kieihy &e uverili v ~ lásku, ktorá tak mOOUtne zo mňa prúdi. Lež, diabol.
spija tisí<:e vláken okolo duše, od ktorých sa <Dl nemôl.e a;lobodit. Zahaluje jej
všetko Božie svetlo.
Slová

spasiteia: .

~ výšina, na ktorú mmíte vystúpil. Hriech vás vždy fahá do hľbky, lebo
hriech priiahuje temnotu. Vždy movu ma priiahuje duša, aby som zabránil jej
zahynutiu. Moja láska je OOpredstavitelňe na vás upätá. ona sa musela to7ŠÍrit
všetkými smemn. Mal som jeden cid: vytrhnút vaše duše satanovi a celým
svojím nasadením získal im istotu! Bol som vo dne v noci spojený s vašimi
dušami a dnes sa deje stále to isté. Keby Íudia vymali svoje hriechy, .stratil by
diabol nádej na úspech. Bez pokánia nie je DlOŽIlý návrat! Táto sviatosl je
veikým darom, ba najväčšim PO krste.
chodte k .tomu obetnému oltáru: je to oltár zmierenia, kde sa láska stáva
sudcom. Ako vda sa žiada od kňaza - o jeho obetovaní sa, vie najlepšie sám
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Bdtl.
či môže tcfto lekár (v ICiíaRrm nícbJ) ~ rany? Kto iný je schoptý VYIieČ:il
dUiíJ, ak nie kňaz? Má veiké ~ liečil Ja som mu ich vložil do ruky.
Diabol nemôže tando liečivému prameňu zabránii, i keby sa podrobil
predsUeranej pok<ft. snaží sa uzavriel všetky aSY vahíce k dnám Ale teúo
prameň nevysdme - VYtJYSkOl Z Ducha Svätého. Diabol sa preto vyhýba
každému jej priblí2miu, tak tlebIÍVidí túto sviatai! či kňazi nekonajú na Môj
príkaz? Aká je to miIa;l1 Aj kI:bY sme sa nedívali len na I.áilm, kňaz má
bezbranii:né IIlOhtOSti pomáhal
"Prijmite Ducha Svätého,- - Tým sa duše dotkne Doch a mom POSiJMná
OPtSí spovedelnicu. Kňaz pijme Ducha svätého skôr, než ust",. iiIUje lit:i:t:I&
Aj OO oo datáva, a ako ČS>! Pdrebuje oo vdmi, aby nepocĎaId. i..udské sily
by nestačili vykonával tento úrad.
.
P~ sa vaiim kĎ8ZOIIl touto krátkou modlitbou:!
"Modlime sa za v~!" - Nenechajte ich samotných v boji o dme. Nedov"
aby ich niekto urážal! sám. otec ich povolal. Uvážte si to! Bedlite IBi nimi.
Nenechajte naptdnúl ich česi, nedávajte diablovi žiadnu príležitai! Ich úrad je
vysoký, ktorý vda vyžaduje. MnOOokrát stoja sami, nik si ich _WŠIDIL ČMtO
pociiujú slová: ''Mňa prenasledovali, aj v~ budú ~vait'" NCnedJaja
kňazov samých, ked ide o boj! Ako diabol zúri! Všade visí jeho štít Je všade
1niom.
Aká. miera lá<>ky sa žiada od kňazov, laXí treba vytdnj tDiU zo záImby' ...,.
z vás sa snaží zvalil ~ vinu na druhého. Aký ÚIdtÝ je tmto DIÍl'tld, . . . , . _
nechápe Moju lásku, sám si robí svoje nebo, ktore sa však zrúti ako doMicA z
kariet. \ý7Jlajte vašu vinu, aby z vás mOOla byt sriatá! Nezabudnite sa .......
_ _.'
za 1.':'
AIIiIaIY.
Kňaz je najväčším sprostredkovateiom. mibtí po Mojej Matke. -: Neberte im
odvahu svojím správaním!
.
.
Príde čas, ked budú potrelné tieto riadky: Rob všetko na slávu ~ äBtSBt
je hlavná čnosi lásky! čistota (dlEevná) je najSiJnejŠia zbraň, štít pred ZIÝBIi
duchmi. preto sa má každý o ňu ttiilovai Na nej sa rozbije každé POlaEenie;
lebo je najväčším prameňom pomoci. Môžete ju cbtat odo mňa. Dt1líe by mali .
obetoval všetko pre to, aby nestratili tento štít! Keby duše vedeli, ako diaI!d
nenávidí túto čnosl Do takého príbytku, v ktorom prebýva čistota, sa nemÔŽe
dostat! V sviatosti pokánia nájdete tento poklad. Každý môže byt ním
uzdravený. Priiahujú ma také duše, ktoré si túto sviatosi vysoko cenia. Iný
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liečebný

prostriedok ne:existrge! čistota je ako liečivámst1ina s mnohými.
kbreňmi. Musíte dávai pozor, lebo diabol na ňu tSaVÍČlle útočí. vedie dtŠJ k
:zhubnej váW. Ako býva človek týmto hriechool rozorvaný! Existujú ničitelia
duší. Hrajú sa s diablom a s jeho nasleťhvníkmi. čo mOOOl urobil diabol z
týchto iudí? Zlákal ich a OdttbOI odo Mňa. Nik si nedokáže urobilo tom
préd§tavu. SU alm hady so zubami plnými jedu! Takéto wie sa odo Mňa začali
vzdaiovaE Ja im však ponúkam pomoc, tak daleko siaha Moje milosrdenstvo!
Dim POSIedmí kvapku krvi 7.0 srdca, ktorá vyviera z Mojej lásky.
Táto kopija ranila aj ~ Matku! Deti, strážte si túto čtni pred jej záhubov!
Takou sa saala dttozovanou. Len Ja toto môžem. zastavil Diabol sa pokma o
všetko, aby získal celú žatvu pre seba. Snaží sa túto čtni vykynožil počujte
Moje varovanie! Boh sa už nemôže díval na takéto činy. Bojujte dUeItCMajmi
zbu_mi, kkri máte k dispoairi! Týka sa to ~ všetkých!
účiti"::WlfUie je celkom skryté pred svetom. verte v Moju pomoc!
Veku,., _ odatmhB! Bojujte Mojimi zbraňami! Mala by sa zdvihnút
búrka ~ ~ o DUCIaa svikho tE všetky národy, ktoré proti sebe
bojI"9í1 l'ZttA; si 1úto äui . . ~ Dedí, vnikol diabol tak daleko!
VIeIIB, tmdrí, láoá stoja Dll ~ ~ majá tbbtú vôiu. ~ lá*a vydrží .
VŠeA01 Dnes je h:Die alm ~ek .....;m, lebo vda-sa deje v skrytosti.
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~:T IllUlW IUUIA VIUlQ. ~Ja,

lámi Č8IIID pzdto:;i;~
"~,
:KaiIý . . . . . . . . . . . . v . . . . Mqa láska je dk VDa než Môj hnev, ktaý
postihne~."'·.id->llvsal"L Deti, aStaň:Ie malé! zopnite Mlje ruky
It ! . . . . . . . vašepraoby~ lebo Ja som dal svoj prísiub k týmto
. l ....... ",.... . . It 1ĎBl - hoci nič nemÔiIC:te vidiet, lebo je to duch Z
~ ..... --.;c..... dIk: jDWbl pe lDIlI:ftS srdcia. preto nemôže svet
ZahjDi. ft
Z ) SIIIIj" mz poviem, ~ sa blíži! Fšte nie je ČM,
aby _ . . . . . . . ij - Mi. Nesú edú iarchu lásky. Bude potre1ní dôvera s
Z

~" 1\'
NeUI ' -, -.III!
E9c lriiiam .......... okolo vás.

Dr1im štft svetla proti temnote. V7h1iadnite

k ~, 1dIarý. MOPUSlí nikdlo, kto oo PlWÍ o pomoc. Nech pride Jeho
~ Ja som ZrkadJOm Jeho ~ vy ste pred ňOU malinké ako
~blavičky. Lásku molno IIaI.Wi ihl láskou. Nemá iné .meno! 1craz
som ti naznačil Moju Jásku. Ja . . lea, IdOIj . . . . s láskou! Moja lMka je
kráiovstvo. Ja kráčam nezadržatelne vlastnou ~!
.
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Tí, ktori sa spájajú sdiahlOO1, stavajú na piesku a nemajú základ. preto ich
mmím súhnúf, aby otvorili oči a naučili sa pomával svoju zlobu. - či sú až
také hluchí a nepočujú žiadny hlas svedomia? satan sa stal ich poradcom, hrajú
sa so smrtou. Nedokážu strlmúi jeho reiaze. zahnal ich už vehm daleko.
och, ako mi je Iúto každého srdca, ktoré je tak ukorkteaé! Takým platia
slzy mojej Matky, ktoré tiekli ako krv, ked bolo prepichnuté Moje Stdce. ona
už videla iba ranu a ako som sa zrútil.. Boh prijal jej obet a stala sa
~ateikou pre hriešnikov , lebo velmi milovala! PC6ledný pohiad na
Syna dokončil tento zázrak.
Aj· ooa pocítila ukrutnú ~ spôslbenú prehodnutému synovmu srdcu. SnafJe
sa byt hodnými debni tejto Matky! Je Matkou nám všetkým!
Diabol nemohol zabil jej lásku.

slová o pokáni:
podia pokánia sa meria láska, lebo len láska mfrže robil pokánie. Neviete, ako
zúri peklo za každou dušou. otec rád odpúšia kvôli Synovi. Každej dtŇ vtlačil
svoje srdce, aby ju priviedol do bezpečia, lebo iiadna sa DeIIlôie ZaCImiDii
sama. Moje milasrdeaNvo mwí diablove úmysly. Robte zadostučinenie Mojej
láske v Najsvätejšej Sviatosti! Bez pokánia k nej nik nenájde cestu. Zem je
pokrytá potupou, ktorá stále na mňa dopadá. strážte brány vašich chrámov!
Zneúctovanie sa dotýka až svätostánkov. Z pokánia musí výjsl nový začiatok!
Musíte upozornil {udí na zodpovedna;t pred BOOom! Boh sa nedá urážal.
MOOoI by som vám všetku farchu odňal Ked sa nájde <b;tatok pripravenýCh,
skrátim čas, ktttý všetko stiahne do hlbín.
stanovte si jeden cle6. na POIráaie! Dajte odpoved na Moju lásku! Aj
PREJAV LÁSKY je kajúca modlitba. 1now opätovne PriStUPJjte k sviatosti
zrn.iett:nia! Nevyhýbajte sa tejto sviatosti, ktorá vá<i ochráni pred peklom!
otvorte svoje srdcia Duchu Svätému! Ja sám ukazujem túto cestu, ktorá vedie
k milosti. Je to cesta obety Ježiša, vo sviatosti Oltámej. Moja smrt bola smriou
na ZmiPreaie. Vasel som na·kríži, mášajúc najllhie ~e kvôli. vám, aby
som vám <xvoril svoje srdce a stal sa ·pOOavou dme.
Iba láska dokáže robil POkáDie, preto podla neho sa bude meral ~
1Mky. fige môže ~ láska, lebo sú dte mrdú, ktori SPOmaIi toto
nebezpečenstvo. Beda tomu, koolu vyhasne jej ·svetlo! potom sa dooly
vyprázdnia! pride metla diabIova, ktorá môže urobil všetko. Tak si môže viedro

so

zmiesi a privlastnil si.
Spamätajte sa!
Je to Moje volanie o pomoc, ktorá sa obracia na všetkých. Vma už tak narástla,
re nikto sa nedokáže sám od seba podvihnúl. Dvere a brána sa otvorili hriechu!
Moja krv má tvorivú silu. Mám sväté srdce, ktoré môže vždy miloval a vždy
odpúštai Pomám potreby svätcov tejto doby. Ešte unesú Moje srdce a
poskytnú mu úctu, ktorá mu patrí.
Rozbijem diablovi vráta a tým, ktorí sú s ním v spolku. - To nevydrží žiadna
ríša! - i.udia sa riadia len POdÍa vJ.a.;tných 711lyslov a podla vhti1ného ja. Urobili
ro Mňa svojho sluhu a nevyhnú sa už 7iadnemu hriechu, lebo som pre nich iba
chlebom. Stal som sa ponírením pre ich potešenie. Nie je ich málo.

oo

žiadam pokánie
všetkých!
Sú nedostupní pre každú sviatost! Pripravte sa na pokánie! Dôrazne vás

napomínam!
Povedal som: Spojte sa a čiňte pokánie, aby ste urobili zadmiučinenie Mojej
duši. potom nebude kalich nikdy prázdny. Kňazstvo sa movu pozdvihne,
kňazstvo, ktoré sa diabol snaží predovšetkým mičii
Poki~ bude všetko ako doposial, nikdy sa nestretneme s Bohom.
Všetci musíte padnúi na kolená nad tolkým mibrdenstvom, aké sa vám
dostáva. celá lož sa zníti a pravda musí zvílazii a zvíiazí. Existuje vda duší
plných lží, kde sa ihned usídli diabol. Všetky by boli zničené. Mnohé sa však
obrátia.
Modlite sa usilovne PREJAV LÁSKY!
Ježiš, Mária, zachráňte duše kňazov, zachníňte duše!
Láska hladá a súčasne nachádza - láske je vietko možné. <llráni vás pred
zničením. Hriechu ubudne. MnOOé srdcia sa stamí čisté.
Išlo o kňazstvo - o záchrannú ruku.
učte sa 2JlOW robil pokánie v pravý čas! Nájdete mila!i, ktmou znovu naplním
srdcia. Budte pripravení! Temnota musí uvolňil cestu láske. Včas rozoznáte
plody. Inak by sa svet musel roztrieštil som milosrdný, len ja môžem byt taký
a vykázal. peklo do priepasti.
Slová o· sviatosti pokánia!

Je to najväčší skutok lásky, ktorý tnôre urobil kňaz silou Ducha Svätého. Má
kráiovskú moc! Nie je to žiadna iudská moc, ako mnOIÚ predpokladajú. Je to
prameň Môjho utrpenia s nesmiernym ro7S8hom! Keby to ludia mdili vidief!
Zatvorili by oči a na mieste zomreli, l<dly videli, ako sa BOO pooižuje v i~

Sl

prirodzenosti. - Tak sa duša človeka pozdvihla na ~! Aj ja by som sa
mdlol nazýval "du<;oo", ktorá je Mojím obrazom.
Slová o sviatosti pokánia:
Diela, rob to za všetkých, ako často len môžeš! Naznačím ti ešte viac. Len tak:
sa stane duša odolná a nepodriadená ŽUdtej nálade. - Vždy sa nájde kňaz, ktmý
je pripravený. MnOOých ešte vedie Duch Svätý, sí 10 tí, ktorí si ešte vysoko
cenia túto sviatosi Ked to človek nerobí, všetka mibi odmmie.
Aj kňaz je bohato obdarovaný. Diabol nemá už nad nimi ŽiadtJU DXE - je 1D
najvyššia služba dušiam! preto &>m otvoril svoje StI1ce. Tak chcem priviali
duše k žiaru, aby boli pripravené Mňa prijat. - Toto vttazstvo hode ttwi naveky.

Táto svialThi je vrcholom l~.
Hriechy budú odpustené. - ved som Boh, ktorý odpí1fa, ale IDlJISÍm 1'Jájsi .CDía
pripravenú, aby ma chcela - Ako Boh obdarí va<m Primdrl.eIDIt a paipaví vás
k mú'tvychvstaniu! Telo musí svoju vinu odpybi, abysmlllDld pf.tii Aj
telo obnovím. Všetko nečisté musí zmimúi, aby mdJ1a pmi Mqa ....
prv

čin ~

je modlitba!

Slová o iútosti:
Keby si vedela, ako rád

odpúšiam! Slovami to nemožno ani VYjadIii

~

dokázali všetci oÍutoval svoje hriechy, museli by pršsi kvdy...
Vieš, že iúbi je vclkým darom?
To by človek sám nedokázal. Je to vdká ~ Túto miJa;i vytiew Dod'l
Svätý. Prenikne celú dušu svojím svetlom. Láska je 1aáiovská .... 1äk sa
duša prispôsobí Duchu. i.útosiou POnBie človek dateIrO nad svojo IciadaAti.
Duša začne lietal vy&>ko...
vzbudte vždy hlbokú iútoSi! Celá-minulast tUJe ZDtretá. &lI je plný . . . . .
nad každou jednotlivou dtŇJu. Otcem &thnúi ritedm, čo ma oddr.iuje !Iac
Zlého, ktorého zloba ja bezluaničná. Všetko je. ~ dida, všetko.
V sviatosti pci<ánia sa duša vždy movu vemje 0tC::C:M. To.je·sI1xIňa, v liIre.i 1IIÍ
duše opät pokrstené. žiadny človek si nevie ptedslaYii, čo je v tejto SViaUtL·
Najväčšia wvšetkých milO!iÔ je táto sviatai
Iba s pokorou môžeme načerpal UWrU; a tá tečie z tejto sviatosti - pre kňaza,.
dušu. Každý sa musí obetoval a byt obetovaný. Duša vjdJá&b:a oimovená z .
BOOa a ide k Bohu; ..
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Taká velká je láska, cesta k otcovskému srdcu Jeho Syna! Kolobeh IBy.
Boh miluje pokornú odovzdano!i sv~ich stvorení.
Len pokorný môže oiutoval sv~ hriechy. Ked·sa to stane z Iá*y, je to akoby
sa to nikdy nestalo.
Milujúci si dá vždy námahu a prisp&obí sa Mojej vôli.
Dávam mo:žnad očigil si dušu a udržal ju čistú. To sa stáva iba v sviatosti!
Mnolú to odmietajú. počet tých, ktorí sí túto sviato!i vedia vážil, je velmi málý.
Mnolú tým stracajú cestu domov. Už im niet pomoci. Túto milost stratia
Veimi som sa namáhal, aby som im znovu otvoril prameň! Ako som túžil
odpNil hriechy! - Tak tiekla Moja krv <kl kalicha, aby vypm;ila· túto l~ ako
keby som to bol Ja sám, kto potrebuje túto potme. Kto odníma hriechy? Všetko
sa deje skrze Mňa. zato som sa obetoval ako najväčší zločinec! Všetci Ma
považovali za najväčšieho zločinca Tak som sa dostal na to miesto. - vy ste
zaujeli Moje miesto!
To ešte nezažila žiadna doba.. re by diabol na vás tak útočil.
Nik vás nerOOre odohnai od MÔJoo Srdca Môj
znovu zmocnie. :Mnohí sa
k vám vratia - Diabol sa uhýňa z cesty Božiemu duchu. Ja vás vyzbrojÚD, ako
nik netuší a nemôre tušil! Mnohé sa udeje v skrytosti.. Diabol sám je čirmý.
Vnáša medzi vás nepokoj. vy sa ale nebojte. Ja som Alfa i Omega! Zlé
mocnosti budú porazené už na počiatku zápasu. Poznám ich fakSlé tváre,
chodia zahalené.
Vidím ich z tváre do tváre! Objavím sa ako pred kupcami v chráme. Poznám
tie náOOby, všetko sú· prázdne! Hlavný zápas sa vedie o sviatosi pokánia! Nik
nepomá nebezpečie, ktoré z toho vyrastá. velmi dobre poznám tých, ktorí
. dezertujú! ved predo Mnou sa nik nemôže skrýi Mnohých stthli. Tým sa na
Mne prehiešili. Nech len prídu! pre Mňa je všetko prítomnost. Prídu ako
ovečky za jasného dňa. Veria, re sa všetko musí zohnúi pred ich odvahou.
Milujem kňazov! - Nenechám žiadneho padnúi, ktorý ním chce byt a nič iného
nevie. Privediem svoje ovce nazad! Budú vydával nové plody. Mám ich dávno
spočítané.
.Slová o mojom pravidelnom prijímani sviatosti!
Tak nemožno padnúi! Váž si túto~! Aj tvoj spovedník tým získa milosi
- čo sa tebe stane, stane sa aj jemu. Je to prameň pomoci pre nebo.
Ako málo ludí si cení túto sviatost! Je v nej skryté veia lásky. To bol mqj
najväčší dar iudstvu. Je to pútnická palica k večnej láske. Ako som túžil po
tom, aby som iuibn vyslúžil túto sviatost! To je vinič, na ňom rastú·hrozná,

rud
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plody milosrdenstva, ktoré nepcrmá ešte žiadny človek
Ako bude žiarii Moja predrahá krv! Ver tomu pevne.
Prijímajte milcSi, ktoré k vám pritekajú v sviatosti pokánia! Ako som bojoval,
ahy som vás zbavil hriechu! Kto sa môže zbavil hriechu? Prichádzajú vždy
mnohí bezo Mňa. Koru tým strácajú dušu! Kiežby mohli iudia vidiet, čo sa tu
robí! Akú som len dal kňazom moc proti hriechom!
Do tejto sviatosti natieklo vda Mojej krvi. Temer som stmul od zdesenia, ked
tento pníd išiel cezo Mňa To nemôže pochopil žiadny človek. (Mqja duša
nariekala v krvi. A tá bola živá a nemohla uschnúi).
Deti, keby ste vedeli, ako táto láska môže spôsobil smäd! Ako bol Môj jazyk
opuchnutý, kým nebola získaná táto SViatOSL Bol tvrdo prilepený na Mqjom
pOdnebí, ked predo Mnou prebiehali hriechy.
Táto sviatosi premohla smrt a prišlo, čo sa nazýva 7J:Idosiučinenie.
Nik sa nestratí s touto láskou, ktorá vytekala z Môjho srdca. Všetci dostali
možnost nájsi &ratené. Bez tohto svetla nik nenájde cestu domov.
Všetko· je iba povrchné. Každá duša je ohrozená, kým sa vyhýba tomuto
·oddaniu sa. Mnohí idú nesprávnou cestou, bez toho, žeby to pozorovali. Ako
idú mnohí sebavedome po nesprávnej ceste! Diabol im vzal zmysel na
rozlišovanie. či možno až tak zabudnúi na Moje slová ana cenu du.lie? sám
Boh sa nemôže odvrátiL lebo som sa stal obetou Mojím Vtelením.
Ja sám som sa &al pravdou vo všetkých ~ich slovách, kttté nemožno c:hátii.
- Prijmite Ducha Svätého. V tejto SViatCQi musí všetko \súpit pred Jáskru, lebo
otec robi zázraky preniknuté Duchom Svätým. - pnídy krvi tieldi m Jo, aby sa
duše povzniesli k Bohu! pre túto lásku a milost som bol zahrnutý potupou.
Táto sviatosf vzala diablovi všetku moc. Nemôže sa tmdii -Duša je zakrytá
Duchom Svätým, spásnou milosfou, takže <ma ostane spätá so životom milostí.
Beda, beda, ak táto sviaamt neaDne zachovaná! Kto vám QlÍtne hriechy? Nájde
sa ešte niekto? Diela, S~ Mi krváca, ked nik nepočuje Moju lásku.
Ako diabol rrnávidí iudí! ... Bez miety~ bez dôvodu a bez kOOCaI preto si máme
jeden druhému pomáhai, lebo len láska môže zvífazii!
po sv. spovedi počula J. Klowvá slová:
Je to odovzdanie sa Môjmu srdcu! Mala by si kňazovi bozkai nohy pre toikú
milost! Vsetko tečie na dušu, čo som na ňu preniesol.
Nik nemôže zmeral, čo tečie Mojou dmou skrze kňaza. - človek je ako:movu
pokrstený. KtSná voda tečie ich rukami pri požehnaní s rozhrešením.

54

Nechcú, aby Moje slová platili!
Drž sa tejto sviata;ú. s celou silou sv~j duše! Už neveria na ~ zmtt\. vychvstanie a Nanebovstúpenie. - Tak nie je nik spojený s milaiou.
Táto sviatosl zachytila Moju krv ako pijavý papier. Tak je človek pokrytý
Mojou krvou. načí sa až na~. Tak je človek zobrazený YO Mne.
obdaroval som dlŇl aj telo a urobil bodnými ~I
po prednáške kňaza o kajúcej pobožnosti počula 1. Klotztová slová:
Títo kňazi sa mmia iažko zodpovedal! Otriasajú hlavnými pilierami! príde čas,
ked takmer nik nepôjde k sviatostiam. Ludia budú pooechaní sami na seba a

nepriate} bude mat všade prístup.
Kajúce pobožnosti sú dobre myslené, ale nie je to sviato6i
či nejde človek aj S malými chorobami k lekárovi? či je telo viac?
Každá sviatai je pníd mibti nepted&1avitelňej velkosti.
Duša potrebuje svetlo, ktoré osvetIuje celé jej telo. Tollro d&tojnosti potrebuje
človek, aby sa priblížil k Bohu. "Naplňte si lampy" - to sa deje v sviatosti
1..!-:_I
polUUml.
Prijmite Ducha Svätého! Prenesie sa na vás od kňaza. Táto sviatosi má veia
sily a zabráni celému zahynutiu človeka. Diabol to vie, preto tento útok. Všetci,
ktorí sa mi vedome vyhýbajú, prepadnú súdu. Koiko pokánia je treba,. aby sa
prekooal tento čas! človek bude všetko zmenšoval a prispôsoboval svojej
prirodzencNi. Toto nebezpečenstvo existuje. Odkial chcete získal Ducha, ktorý
vás môže vi~? m seba samých iStOIne nie.
Spoved je tiež načerpanie Ducha - nie iba odpustenie hriechov. Len tak môžete .
načerpal Ducha. preto je táto sviatosi taká potrebná.
Ako často slová iútosli nemajú žiadny ob;ah. Neuspokojte sa s tým! ~
k tomu vždy sviatai Zverte sa so všetkými svojimi hriechami a daknjte Duchu
Svätému, ktorý k vám prichácl7a Každý OObrý kňaz bude pripravený venoval
. vašim hriechom svoju pozornost.
Táto sviatosi má znak Mojej predtahej krvi.
"Prijmite Ducha Svätého"! TIeto slová som nepovedal iba pre kňamv. Povedal
som ich aj pre túto sviatosl.
človek vždy pocĎahne7JJlätku, lebo sa mu diabol stavia do cesty. Nenechajte sa
ním zviest! Všetko je darom·· Mojej lásky, ktorá sa nedá zmeral!· Keby som
všetko prispôsoboval vášmu rozumu, všetko· by zahynulo s ním. Boh urobil
veikú zmenu, ktorá sa týka aj vás. Keby ste viac verili Mojej láske, bolo by
mnohé inak.

ss

Ako som sa. pre túto sviato6i krvou potil, aby zostala pre iudí zachovaná!
srdce je ako studnica lásky, ktorá je stále plná. Rozdal som ho v láske,
aby som robil pokánie za
Bola to Moja krv, ktotá začala tieci vo sviataii
pokánia Tečie cez wetky hriechy, len tak: sa. vrátim mow k Otcovi. Je to CIhá
cesta. Musím prejsi všetkými dobami. Koikí mi ~ .CeSIU! Aké sú duše .
niekedy doriadené - a Ja trpím s nimi! Nestojím bOIrOni. všetko ide cez Moje
Srdce. Ranili ma v Mojej láske - vždy preniká tfnto oštep Mojím mJCOm. 1\lto
krv začala tiecl z MÔJno Boistva, cez Moje iudslcé srdce. preto je ~
také veÍké a nemôže skončil. vytryskol prameň, láorý BOO nechal otvoril pre
iudí. Táto krv tečie bez prestatňa Ako by som inak mohol odstránil hriechy,
ktoré sa denne udeiujú? pred Mojou láskou nie je nič schované. Vo Mnel sa.
vše1ko musí diat v láske!
Na toto srdce nesmie padnút žiadny tieň. Moja bOIeSt je iná, žiadny človek ju
nepochopí. Nehodné sväté prijímanie tIbá ~ stdce.. Nemusí to byt zo
slabosti, zo zloby. Z akébolkoivek dôvodu, Ja 1.,.,.AIiJm byt tam, kde sedí zlo,
hlboko v tele človeka, so všetkými neroi . Aké muky tu často prdívaan:
Nedá sa to popísal, lebo Moje stdce, ktOIé PaDí äaveku, je otvorené.
Vezmite Môj križ! PoktNe sa ho mesl so sritou ádou! Robte, čoBOO od vás
~e

m\6Í

cme.

žiadal, aby milosl a;ta}a zachovaná!
pokánia je najsvätejšia sviataoi. Stiera vinuvaši.ch hriechov! Je to

Svi~

najväčší dar Mojej l~, okrem MôJbo telo!
vy by ste už neboli schopní žiadnej lásky: .~

dakujte laiazom za·.da
miloo, ktoré vám SPrOStreCIIa9í. Len ich pričinením je vám to U11KYŽlleIlé. Je ao
často iažký kríž, ktorý sa dJtkne vášho srdca a hlboko zaiaží vašuduia.
Modlite sa za kňazov, aby tndili niesl križ, ktorý je s tým spojený! AkD Č8IiID
som prosil otca, aby vám venoval wto sviataoi.
Ako som sa m1Ee1 pre túto sviain!i nechai pokorit! Robil som to s VCĎmU
láskou, aby som vás upevnil vo vašej slabc:si. Aká veÍká je táto SV'iatmt! Aký
svätý je tento úrad! Koiko milostí už pretieklo! Koikí by už boli zahyflúli!
človek sám nemôže bojoval proti diablovi, ked mu tento hlboko sedí v tele.
Vieš, ako hlboko je vložená moja konma? Každý tfň predDvoval iný hriech.
Tak mi vtlačil diabol vaše hriechy. Bol to ducJ:Kwný boj, aby ma pohanil! Moja
krv však zmyla hriechy. To všetko Qblo diablovi skryté. Moju lásku nendtol
vidiet Tá všetko ihned očistila. Moja láska 1IJI.'Yk. med zottiei hriechy a·piviai
k pokoju, ked to robíme s uprimným. srdcom.
preto hovorím: 'TOČke ku Mne!" To značí, že Moja láska z vás sníme bria:hy S6

Ja nesiem iatchu vašich hriechov! Viete, ako vámDOO. OOveruje1 Ide vždy v
ústrety vašej láske, aby ju dosiahol. vdkúhodnotu má UnehoV8Ša duša, ked
ukáže, že po oo,n túži.
.
ÍUdia belú všetko iahkováme. zametajú sa bezvýznamnými vecami. Aký svätý
je Môj kríž ~ vzal posltXhtú kvapku Môjho Srdca!
DovoÍte, aby vás Moja láska aslovila, tá, ktorá vyviera z Môjho Srdca, aby vás
prispôsobila na Môj obraz!
Ked.nieIoo bodal MQj ~som s ním spätý. Bol postavený na Moju potupu,
aby trápil Moju dušu. Bal som ako v brlohu zločincov, obklopený nepriatclmi.
Ako·1iIámJi Moju Matku v jej nežnosti. k· Synovi. Vedela o M~ -h.odn.a;ti.
pomal un jej nežnú dušu a duše okolo Mňa. Videla Ma prítomného pred
všdkými v Mjh1äiom opovržení.
V'setka Moja krv tiekla k Otcovi, ktOlÝ prijal každú kvapku. Bolo. treba, aby sa
zmyli: vaše viny. Každá kvapka patrila svia«si pokánia, ·krotú· som od otca
t:n.dlol daitat do dam. Moja lásb bola kDlmOVaná. .Boh roztthal dlžobný úpis
ba všetky časy! veia, hriechov sa pooorilo do ptúdu Mojej lásky..
Tak SIJID. sa SUICtDl s briešpikpú a dýchal na nich, aby prijali Ducha Svätého
pmrhU- kňazom, tak ako vyšiel odoMňa -lebo Duch robí všetko vo Mne.

ry e 'a a pokora $ú dary Ducha
Pripmvte. sa·pre tieIO ~ IIrO.re tečú z tejto ~ k dušiam. pre wto lásku
som utrpel najväčšiu potupu, až po zatratenie! Tak hlboko som sa ponížil, aby
som vykúpil duše.
podte vy, ktorí sa namáhate a ste preiažení, podte ku Mne! chodte k prameňu
svetla a uzdravenia! Všetko sa vám vráti! Je to čas lásky s nepre<ktavitelňou
m.ocoU. Bolo mi to dané od otca k vašej spáse.
Kto by mohol robil také divy, ak nie Boh sám. Hriešnik nemôže odpúšfai
hriechy. To môže robil len kňaz v Mojom Mene. K tomu je určený a
poma7Bllý. Je to Môj milovaný syn, ktotý slúži dušiam. Jemu som dal kiúče od
Mojej ríše. Nesiúbil som to len Petrovi. Tak sa Moje slová rozmnožili. žiadne
slovo. neostalo a>a!nOtené. Môže sa zázračne rozmnožil a pritekat k dušiam.
Moja lWika sa môže vždy movu rozvinúi a nemá mieru. Ktv a voda vytryskla
z,Môjho..stdca a ul<oočilasvq tok. To však vie iba aro v ~ láske kiUČlom.
I6JjU lásku nik nevidel, je to tajoomé Ido. Zachytí vás prúd kM, ktorý odplaví
bdechy. Boh· tr:môže odvrátil svoj zrak od· toho, kto ho stretne v tejto sviatos1i.
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Boh rodamlje búrke a vlnám. 'ked kňaz rozhrešuje dmD. Tak je Boh v slovách
kňaza.

Povedal som: "Prijmite Ducha Svätého". TIeto slová som dal kňazom do- úst, a
dotkol sa tým duše. Všetko svetlo prichádza z duše. Robí to v. mojom Mene.
<
Všetko vychádza z' Mojej duše a je nesené Duchom svätým.
Kňaz je utvorený podia Mňa a môže účinkoval ako ja, skrze Ducha svätého. '
Aj Ja som musel všetko robit v Duchu, aby som zachoval jednotu. Je to
neviditelňé puto, ktore oclpmia hriechy. Je to moc ~ &v01UĎa. skrze Neh&
bo~ daná a I)aŠla naplnenie.
Kňaz nesie tento· zväzok, ktorý ho spája s Duchom a ktorý nik nemCrl.e
~úi. Dal som mu moc, aby zväzoval a rozväzoval. Tak bohato tečú.
mil~, ako tiekla Moja krv. Ja som spojil jeho srdce s dmatni ako najvyššia
moc.
Áno, žatva je veiká! Tak plný milosti rozdáva otec skrze Ducha Svätého:
Všetko je prisp&!obené Duchu.
Prídte čerpal z darov, ktoré Boh nechá tiecl do tejto sviatosti! otec vám ide v
tejto sviatosti v ústrety tak, ako ked otec bozká strateného syna plného
zlutujúcej lásky. A tak to má vždy byt
Duše a kňazi, nestrácajte tento POhÍad a vašu vieru! KÍaknite si v pokore!
zohnite vašu hlavu pred Otcom - lebo povedal "Amen". Bozkajtenapokoo
M* rany, dávajú krv k novému životu, aký nemá nik!
Aká to bola fažká cesta, ked som kvôli vám niesol kríž, aby som z ~ Ďl
hriech a PrernOOOI smrt!
Tak môže miloval iba Boh v Svojom bezhtaničnom MilamJemtve.
3. zošit
"TaVomsivo mojej lásky - záznamy o

Spasiteiove slová o Matke Boiej:

kňa7Ave."

...Ona je Matkou všetkých kňazov a zároveň matkou všetkých Iudí. To Moja
matka vyprosila milai kňazstva každému z nich. Mňa, najvyššieho kňaza,
vyprosila Moja Matka u nebeského otca, a tak isto sa deje s každým kňazom.
Celá jej krása slúži na chválu BOOa.
Jej .d1ša pomá iba Boiiu vôiu, pretože sa celá oddala Bdtu.. ona bola· v. ~
vyzdvilmutá, aby si uctila Syna...
-
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Ako by kňaz mohol nie5i svoju ~ keby mu <nl netda Matkoo? Kňaz
obetuje jej syna BChI tak, ako to i <nl učinila. A predsa sa jej nik nevyrovná!
žiadna Pr<Ňla nie je jej oOOpretá. - až tak dokáže v POIrOre pmsii celé nebo
žag}e nad jej prečistým. srdcom. Ešte nikto· nevidel, aby Moja Matka rOt»Ja z
vlamlej vôle. Všetko dala'CeZ Syna svojim dei.om. Jej duša sa stala PramriJOm
pomoci pre hriešnikov. Svoje srdce darovala Íudským dušiam ..
Jej -POOiad je plný odplšiania, ~ má hlboko v s1dci vryté slová, kfaé sem
po~ na kríži, ked som prosil otca o odpustenie.
Nikto nezmeria to štastie, ako vás táto Matka miluje! V· iucwtýdl dnilfiacb vidf
ona súčame svojho Syna i ~. - celú lásku svojho sldca. Neviete, ako je láto
Matka schopná miloval! Ako je Bohu táto láska vzácna. JejJáska je ako
drahocemý kameň, krotý zdobí jej korunu - viditelňý pre všetky dme. Má
nepredstavitelňe dobrotivé srdce, celkom naldooené láske a plné blaha.
Nd zaznie naveky: AVE MÁRIA!... '

...Vaša Matka je K r á lov
chráme skrze svoje dida.

tt

á!

ona vás porodila pod krížom a našla v

Jej srdcom preteká láska, ked sa s ňou zb~ iudská duia.
Slová Matky Božej o účasti a PritOmBOSti pri sv. omši:
pri každej sv. omši som ptítomná. obetujem sa s mojim Synom a sem celkom
blízko pri každej dt:5i, aby som jej pomohla pijai milos&i s otvoreným.stdcom.
... Som Matkou kňazov s dôležitým významom.
žiaden z nich nedOlCMe bez mojej pomoci uniesl ia1chu sv<jx> povolania. Vidy
im budem tým, čo som bola aj môjmu Synovi. Ježišove slová na kríži sa s
.pomocou Ducha Svätého hlboko vryli €k> môjho sldca. Bola to dňová koruna
môjho srdca. Každý kňaz je zverený €k> mojej ochrany!
SÚ mi zvlášl spriaznení s krvou môjho Syna. Každý kňaz mi prirá<;tol k srdcu,
tak velmi ich milujem! otec ich chce cezo mňa miloval Požehnal. preto moju
lásku a dal mi velkú moc pre kňazov.
žiaden z nich by bez mojej poo1OCi neuniesol tak velk:ý poklad. prizerám sa
jeho pôsobeniu a kladiem svoje srdce pre neho na oltár. Ako matka mô1.em
zasahoval, je to vlastne tnQja povintn;i, ktoní mi otec uložil so slovami, s
ktorými sa obrátil na mňa Syn na kríži; :am mi cxbvzdal kltu·v btkcj miete,
ako ju vl6nil sám Syn.
S9

Najsvätejšej obety sa nesmie ddlaúl žiaden· hriech. preto sa moja ne...
. ~ spája s oltárc:m. Kňaz bol vysoko vyzdvihnutý v slovách, ktore
mu Boh ·vkladá do lB. sám to nemôže pochopii Kňazi sú v tom tnOIIlalte tak
blízko pri Bohu, ako som i ja. Moja čistota vás všetkých· ožaruje. Keby len
Íudia mohli pochopil tú veikú milosi Ani len anjeLsa nemôže priblížil - a'akí
iahostajní sú často iudia!
Usilovne sa modlite ruženec!
Má vdkú moc nad zlými duchmi.
Ja som ho pre vás pospájala. Deti, ktoré sa modlia ruženec, sú pevne ku mne
pripútané. Nemôžu zahymíl! Boh miluje modlitbu l.'UienaL Je to hold (adava)
~ panny. Môžete si tým uctil zázrak, ktorý Boh pre mňa urobil. súčasne
bhá okovy satana. SÚ to VŠeIkD mystické kvety, kkŔ mi ~ .Ja ich za vás
odovzdávam Otcovi. Tak nanovo olmovujem ~ mcdrri wmi a aBXn.
Mnohým sa takto pomôže. Nemôžem nepočul vyar;cb.al p-h-r~ ktarý sa.
dotkne môjho srdca. Keby ste ma len mohli ~ ako YeÍai . . miIMjem.
Cirkev sa rozpadne na dva tábory. Beda·Wíazom, kUf·· _..... strajm
hriechom a pritom ZatUDi. na mňa. 1iilaát beda ~ kkwý sarjck kIíaaW
potupuje. Jednej tmavej noci sa nad nimi rozpúta ba.e\r BriIti.. NeRa '
sväta;tánky viac osamotené a modlite sa deň a noc, aby ste Bala n'DPiírrifiJ
Boh ešte má svoju ruku nad zemou. Beda, ak ju stiahne spil!
Svet nechce pamat tú pravdu, ale ty ju ohlasuj všetkým!
fi

..

Modlite sa stále ndeBec! Môže vás ešte zachránil
Nenechajte už viac Jeiiša samého v tejto hodine! Vidy sa nájde nejaká ~
ktorá sa vystrieda pred BOOOStánkOm. Kňazi majú ti pt'l1dadnm a. Iud ich bude
nasledoval Mnohé duše sú k tomu ochotne· pripravené. Táto adcácia vás
ochráni pred nebezpečenstvom odvrátenia sa od Krista a bude vám zádmmou.
Ja, Ježišova Matka vám siubujem vílazstvo.
chcem vyzval svojich anjelov, aby sa u Boha pihovárali za vás. Deti
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- MODUJ,E SA! MnOOí vaši bratia sa už nemodlia. Robte to za nidit...
K mocDitbe zvolávaj vda iudí! V'setci sa mocDite. Tí, ktorých má už diabol vo
svojej moci sa už 'nemodlia
,
od vás má prislláska, aby ZadmiDiIa duiet Modlite sa s Iá*ou k Bohu.
VB, teraz ešte malá ~ zachráni iudí od príchodu ešte VäliieOO nešfasáa.
Bdt ~ zatiai ochmňuje svqou rukou. Svojou mocDitbru môžete ešte tú ruku
podržal a BCD ma pekdnú tnQe. Tak zachráni deti, ',ktoré v mojom tnate

prosia Boba o pomoc.
,Bezprestania sa modlite ruf.enec!
Utvorte sväté vojsko, ktore zabráni nepriateiovi vstup do Božieho kráiovstva.
Diabol sa ~í anje1ovho pozdiavenia tak, ako sa I:xj i mňa. \\me tomu! Týmto
pozdravom začalo vykúpenie iudstva. Zvoite si jeden deň na mňerenie, v
~ . . fN. hodinu. Uctite si sobotu ako deň kňazov, aby, vám otec
damVaI aovjdl kúmw, lebo to je víia7stvo nad peklom. .
PIi!iiUPUjete ,delme k sv. prijúnaniu a nenechavajte· svojich bratov, aby UnÚeraIi
ht:z ~ MCdIite sa za nich, ved &Í to predsa vaši bratia!
i

Ich duch je mŕtvy, nemôžu sami pov6tai! Túiim, aby sa
eovému životu.

PrebUCJiIi

k

V ich srdciach spočíva zároveň smrt i hriech.
iIIWek sa musi zvnútra premeoii.

K tomu 'ste povolani vy, ktori verite vo

Mňa

a v moju lásku.

Láska musi opäi lásku daroval!
Láska sa musí obetoval dalej. Nemožno ju zamkmít ako peniaze do trezoru.
Privlastnite vačitn dušiam príklad Mojej Matky! Ako ma len prosila! Láska
môže veia urobil Vložte ma denne do jej srdca, avšak nezamýkajte ma 'latnf
Nasledujte ju potajme od ch.5e k duši. i.ud<iká dma je nádhemou náOObOO
zvonka i zvnútra. 0, majte ju vysoko v úcte!
Vyhýbajte sa hnew, ked pozeráte na tých, ktorí zablúdili! Všetky iaž1rosti sa
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pominú. ste blízko cieIa. ~ úsek cesty nie je
tvár znovu

zažiaril

daleko. Boh DflCbá svqu

.

Muáte v,držai tieto skúšky!
•.
VYImete sa· Božiemu hnevu. va!a cesta je cestou zmierenia. ale vlci tmáa ísi
ÍJDJ cestou, z ktaej niet návtatu. Dobro sa oddelí od zla.
~ iba hlas z Rima!
. Sv. otec lažko bojoval, aby našiel túto cestu. Tí, ktorí s ním spdupracujú;. vám
ukážu správnu cestu. Boh je už blízko, aby nám oznámil svoje pasoIstvo!
Nech sa stane ČOkOIVek, PáD je s vami! Verte jeho poslom!
Držte sa kňazov, ktori ws poWdú v zhode s Božou vôlou;. v opačnoID.
pripade mbhídite!
Všetky krajiny budú dotknuté odporom voči Rúnu. Počúvajte zvooy, ktoré
volajú k modlitbe, pretože prichádzajú búrky a ~.
...Prichádzajú k vám ako baránky, avšak budú to krvilační vlci. sekty sa
rozmnožia ako kobylky a budú chciei zrútil príbytok Môjho otca. Toto všetko
je opísané v plsme svätom.
človek nemá pa;udzovai! N"te je tnu daná moc. To je tm obrovský chlad
dnešnej OOby. Každý posudzuje druhého a svoju vinu obchádza. Len Môjmu
súdu budú všetci rozumiei, lebo oo je pravda. Všetko <satné je samo o sebe
klamstvo!
Len Boh pozná každú vinu a svoje milosrdenstvo. Každý človek musí Boha
prosil na kolenách, aby mu odpustil a nesúdil. Každá vina musí byl uzmierená.
Keby to len ludia chceli porozumiel!
:Ludia príliš vda rozprávajú a nútia ma mlčat. Vyhiadávaj často samotu! Len
tak ia môžem poučil
Modlite sa za. kňazov! MocIitba za. kňazov prináša vela miIagf.Ako velmi
milujem kňazov, ktorí sú pevní vo svojej viere! Keby kňaz neveril, MIdd by
sa ~ zázrak lásky. oni mmia bez zaváhania premenil chlieb na Moje Telo.
Majú ~ na mojej dmi, preto môžu premenil víno na M~u Krv.
Tak som ich zahalil do bo2stva. Táto obeta je neopísateJňá! za;adí peklu
smrteIňý úder a všetci zlí duchovia zdesene utečú.· Sám Boh je na tróne ako
obeta lásky. satan s hrôzou vidí svietil Moju láciku. '0, ako všetci vo mne
svietia - ti, ktorí Mne a Mojej láske patria. Každá <hR musí žiarli, lebo láska
~.

.,

Zlan.

Aký krásny sa človek stáva pri modlitbe! Modlitba·ptedpoldadá vieru. Tá plodí
lásku, pokoru a poslušnad. človek sa pripája k Bohu cez Ducha lásky. ON je
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'. nerob'l sama...
. m.I Duša nikdy mc
stredo

O prežeImaní sa:
S rad~ sa.prežehnávajte, to vyzdvihuje dušu až k Otcovi...
Boh sa zmieril s ludstvom. Znamenie kríža vás môže spojil s láskou, s ktorou
som Ja za vás trpel na kríži. Ani jeden sa nepreželmá nadanno, lebo sa to
dotkne Mojej lásky, aj ked sa to zdá byt len úchytkom. Je to, akoby sa nie~
dotkol elektrického napätia, avšak s tým rozqielom, že láska nezabíja, ale sktýva
v sebe život Duša je láskou dotknutá a môže rási. Duše musia rásl!
Majte len dôveru, vždy znovu dôveru a ešte raz DÔVERU! Hoci tisíckrát
padneš, vždy opäi vstaň! Boh odmeňuje aj vstávanie. O~ viac sa ~, o
to je väčší tvoj úspech.

Boh ma miluje, opakuj to tak často, ako len môžeš!
To ti má stále pripomínaÍ moju lásku. To je dôvera. Ó, kiež by to všetci
opakovali. Je to pre Mňa zakaždým nový okamih.

Dôvera je velká čnosi. Je vlastná dmi, len ju treba prebudil Dovolte, aby sa
vám pomohlo! Beda, ak sa nedôveruje. Ja nie som p~ váš nepriatet 'zl;)
Mňa vychádza tajuplná ochrana. Moje srdce je plné zmilovania, obrátené k
iudstvu. Nemôžem už odvrátil svoj pohÍad, lebo nebezpečenstvo je príliš velké.
Peklo vás ahce odo Mňa odtrhnúl. Ja som tomu predišiel a všetko som pevne
zakotvil, lebo diabol je volňý. Jeho zloba prerazila všetky závory. <llce všetko
zničil. sám však vojde oo pasce. Doži hnev sa mu postavi do cesty. Za Božím
. hnevom ~í láska, ktorá uplatnuje svoj n á r o k ' !
Deti, budte odvážne! Len nestratii odvahu, ked ten čas príde! Modlite sa a
milujte blížnych kvôli mne! Pomôžte tam, kde pomôci môžete, lebo veta duší
je ohroMých Ištivostou satana. Duše to však nechcú zobrai: na vedomie.
Obzrite sa okolo, čo robí diabol! Mnohí, ktorí doteraz neboli schop:ú, obráIia ku
Mne svoj pohlad. Musím mu ich vytrhnút!
Pomôžte vašou modlitbou! Svet dostane novú tvár. spoiahnite sa na mňa! Ja
som vždy tu, ako pastier pri ovciach. Viem, ako prichádza zlo. Ja to viem od
večtn.1i. Zlo by chcelo všade vládnut, to je jeho znamením.
Pripomeňte si dnJhé prikázanie. Boh najprv zhromaždí svoj tud, a tak satan nemôže vniknút
ich radov. Velké svetlo vás povedie. Prichádza z Ríma!
Odiial taktiež príde vífázstvo nad zlými duchmi. Mnohé sa už stalo...

oo
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Ako sudca

&>In vždy zhovievavý, preto mi prenechajte každý lU.l.SllOOk!
všetky veci, ktoré k tomu vedú. Ja nesúdim nevinných, čo sa tak Č8IItO
stáva. Môj pohÍad padá na dušu a na každé srdce. preto vy nesúdte iných.
pamätajte na Moju výstrahu, aby ste sami neboli súdení!
Bro pozná iudskú mysei i vnútorný život od samého počiatku. Kto ta vidí.
okrem Mňa? Pouvažujte nad truto vetou! Ja som jej tvm:om. To by bal
najlepší výskum svedomia a veiká povinnai voči bIimemu!
Vrháte sa sami oo špiny. život vy7JdJje mnoho lásky! Táto pravda sa nahlas
nevykrikuje. Mlčte, ked ide o blížneho. Majte svoje srdce len na lásku!
KAŽDÝ KňAZ JE KItÁÍ..OM, LEBO JA SOM KRAL
Kňazi sú pripodomení Môjmu srdcu, lebo majú moc, ktorá pcx:hádza odo Mlia.
Vo svojich rukách majú všetku plnú moc a všetko bohaIstvo. V'setci IDia Moju
. korunu a meč. Také veiké je ich pawätenie. Dal som im sv~ lmiiowký PJdŠi.
aby vtád1i nad ríšou. Majú ruky ako Ja a tiež otvorené srdcia.
Duch Sv. mi ich pripodobli1. Môžu odplíšiai hriechy, VYSIUhOVai sviatmti
Modlitbami dakujte vašim kňazom!
Ako veimi potrebujú túto pomoc. Aj im sa často hýbe zem pod nohami. čas je
diablom búrlivo lmaný. žatva ešte nikdy nebola taká veiká! viedro je
pripravené. ukážu sa nové brázdy. Ked Bro mlčí -je čas mila;ti.

poznám

Deti - Modlite sa bez prestania!
Bro vám prinesie vífazstvo. Schyiuje sa k dvanástej hodine! zakrátko naSIaIle
nový boj .Q duše. Boh a svätí vás ochraňujú. ~te znovu odvabu!
Cirkev ide vlastnou cestou, cítiac sa opustená. Ale to len na krátku dOOO. som
ialiou v údolí, tak je cirkev očistená! Pokora, ktoní nepomajú, svieti Táto sila
vytryskla z Ducha a bude iudmi prijatá. Každý spomá tú vzácna( a ~
zachváti Môj dom. Aj v tejto dobe zostanú SväkSánky zachowné. 'Thk iudia

nájdu svoj domov. Cítia vánok Ducha. Hriech sa roztopí ako iad v teplom
južnom vetre. Brázdy vyryté v dušiach sa stanú viditelňými.
Zvestujem vám veÍkú tadasi: Na nebi sa ukáže svetlo!
Aký je svet nemý a odumretý! Ako v ňom bujnie hriech! Na poÍutovanie!
Pomôžte hriešnikom movu vystaval tIkNY! Môžete ich opäi získal. Dieia,
mysli na to, čo som ti nechal odkázai: oni už nevidia priepasí, ktorá sa PRid
nimi otvára.
R<Y1'Ši1Ujte daleko Moje milosrdenstvo, aby ste tak zničili plány diabla. Mnohí
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už nevidia tú skazu. Duša zomrie a bude J:XXJená do c:ilňa.. ~ ju odtiaf
voo! Nenechajte ju zahynúi Ne.chgte jej podiel na vašej láske! Bude vám vcÍa'

umožnené! Váš

krái je vdmi mila;tivý.
4.. zošit
"'D\jomstve Matky Božej"

Modlite sa.za pokorné srdce, aby vás Beh ním obdaril, lebo pýcha ničí vIdko,
láska v srdci vybuduje. Matka Božia seba samú nikdy nevidela. Nepomala
svoju tvár. Nevedela ani to, že bola pekná. Bola najkrajšia na tele i na <lá.
čo

Áno, mala byt ~výš kráSJa ako

MATKA PÁNA!
Bola presvedčená, že môže byt len služobnicou. Boh zhliadol na pooížeirnsi
sVojej služobnice - podia. jej slov. Tým aj zmtala, pokiai neVSIÚPiJa do nebe.

Matka Božia: V boji stojím s vami - s IIlOjiIIIi dušami!
Ó, modlite sa <Eti! Aký hrozný je to zápas! MOdIitbl ZVrlB daNa sl všetkými
jeho prívtženc:ami. Upenlivo prmím s vami o odpustenie hriechov. MtSte
vediet, že len prostreciúctvom DOClJa Sv. tbiahne mocIitba nebo a srdce
tnô.jho Syna. Vaše srdce je jeho tráL Ne7nmČÍte ho z ttónu svo.jimi hriechami
voči Nemu!

Videla zem sptmošenú a duše štvané diablom. Tejto oblude niesla v ústrety
svoje diela a hriech ustúpil.
Kto by ju nechcel miloval!
ona mala tiež len i1.Kkké srdee. Aj jej bola mihi skrytá. Vtdelaiudstvo v

záhiku.
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jedna modlitba, ktorá prichádza k nej, nezostane nevyslyšaná. Vyrooila príliš
vek slzy, aby Mňa vám odovzdala. Ako by mOOla zabudnúi na dušu, ktorá sa
k nej skláňa?
1rebalen prosil, otec jej' vo všetkom vyhovie!
Hriechu odoberie jed, aby nemohol smrtelňe účinkovai ona zmierňuje hriech.
Môže všade pomôci, nech by bola núdza akokoivek vdIm. Jej srdce je
premocné! NeoptNí nikOOo, kto na ňu v núdzi zavolá
Jej srdce bolo ako skrytý kalich, vždy pripravené k obeti. ona Mi pomohla
pripravit obetu. Stála pod krífum, blízko Mňa, pripravená zomriei Na:lok.mla
žit bez svojho syna.
Moje bolesti sa vlievali do jej V7ácneh6 srdca. Svojím srdcom mchytila každú
kvapku krvi. Bol to Božský balzam pre rany iudskej <Uíe!
Neustále obetuj srdce Mojej Matky pre vykúpenie sveta, lebo ono ho
zachráni od záhuby.
Jej l$ka má veikú hodnotu a trvanie! Je to celé moje lxilatstvo vložené do jej
ník.

Matka Božia:

.som mVlepšou ochranou pred peklom!
Peklo prehralo boj. Bojujú proti nemu nebeské tn.ocr1<N.i•. Budte si istí, že
dcSahnem vftmsto! Lásb môže všetko! Len láska zvítazf! Moje materinské
srdce je také bohaté na milosti. Ja mám mnoho na rozdávanie! To Boh daruje
svoje tnilosti skrze mňa. Vždy pra; za druhých, potom bude darované aj tebe!
Láska je tajuplná. žiaden nevidí, ČÓ sa oOOhráva v srdci. preto nechaj účinkoval
BOOa, lebo vidí do najtajnejších zákutí duše. Láska pôsobí na dušu človeka.
Mám tajuplné srdce, ktoré videl len Boh. Moje tnaterimké srdce každý deň
znova 00daníVa moje deti.
NezahxJnite na moje UbOOé (juše! Nembudni1e na ne, lebo sú odkázané na VaŠJ
lásku! ubobí hriešnici, neprenechám ich nepriatclovi.
som· Matkru milomJenstva a lásky. Nikoho neopl6tím. To hovorím s istotru!
Mne sú predsa zverené duše. Peklo zúri ako nikdy predtým! Všetko je pokryté
bahnom zla a nerestí. Mtdú nechcú viac počul Slovo Božie, tak sú ich <uíe

posadnuté diablom.

.
plakala som s veĎ.rou pokorou, akoby som zavinila všetko zlo. Mmela som to
urobil, aby som pre vás 7iskala osobne každú tnib;i Vsetko to bolo pre ~
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záchranu. Aj ja som sa musela celá obetovat za vás. Nepatrila mi duša ani telo.
Dieta moje, aká som bola len chudobná! Moja krv tiekla, aby pomohla duši.
DlŇl a telo sa :zúčrumili na spáse. Pridte preckl ku tmte, hiadajte moju ochranu!
Nedovolím, aby sa vám niečo stalo!
Málo je tých, čo hiadajú Matku, a preto je zloba tak veiká. Môžem sa k vám
nepozorovane priblížil, skôr než zlo čokoivek podnikne. Moje je víiazstvo! Ó,
ako nás satan nenávidí! Jeho snaha vyšla naprázdno.
Ludská duša je miestom mojej práce. Ako ma teší dt&t, ktorá prosí o pomoc!
Boh ju vedie ku mne.
sa dožaduje mojej pomoci.

on

Slová Matky Božej:
Neustúpim pred žiadnou mocou pekla!
Jeho moc vzrá<>t:la skrze hriech. R07Širuje sa ako močiar, ale krv ~ Syna je
mocnejšia voči tomuto prívalu! Zúčasinujte sa na obeti sv. omše, ako vám to
len čas dovoiuje! Silná ruka Nebeského Otca je pripravená, aby vám udelila
vda mileSi. otec netúži po pomste pre krv svojho Syna, ale sa skláňa k iixkkej

duši.
Ešte trvá čas milosti predlžený BOOom. Mohla som ho vyprosil, aby som
zachránila svoje deti. Mám také ustarostené srdce, aké ešte nepomáte. Svet by
bol už dávno v plameňoch a nebol by pre iudí viac obývateJňý! Deti, modlite
sa vek! otec počuje vaše volanie!
Ja som vždy s vami v modlitbe. To vám má byt vždy útechou. Moja
prltonmost v nebi je dôležitá. otec vidí môj prosiaci poWad, srdce, ktoo; je

. rukami prikryté.
Obetovala by som Bohu svoj život, tak sa moje srdce darovalo

kňazom

a tým
.
Ludia zabudli na Boha tak, ako ešte nikdy. chodte k BOOu s DÔVEROU v
ústrety! on sa preckl stal vašim Otcom! Diabol nie je schotný, aby to vymazal.
ChOČJte ako deti v ústrety Bohu, tak vás vedie Duch Svätý. on vidí celé
stvOJ:etŔVo nítiace sa do zániku. Prenikla som až k satanovi, aby som so
zbmňami. Ducha :mičila jeho zbrane. Diabol a všetci jemu POOChÚ zdvihli svoju
hlavu. Všetko sa odohráva v skrytosti!
Moja láska dosiahla víiazstvo v srdci môjho Syna. otec dal cirkvi nové svetlo,
bez ktorého by sily tenmosti nikdy neustúpili!
Zahanbím všetkých, ktorí bojujú proti svetlu!
Dieta, prenec~ svoje starosti Bohu! on privedie všetko k dobrému koncu.
~mojw~!
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Hovorí ti to tvoja Matka. Dostala som povolenie, aby som ti to omámila.
Mojou úlohou je, aby som v~ ochraňovala. Táto pomoc vychádza odo mňa.
Som KltÁiOVNOU SVETA, nad všetkým dianím!
Moja moc sa nezmenšila.

Modlite sa n.JŽenee! Boh obnoví každé tajormtvo. Tento múr tJerIlÔ1t prem2it
žiaden zlý duch. Nie nadarmo ma nazývajú Nevestou DUCha Svätého!
Tento Duch vám vystavá tn<SY a úkaže každej dt& cestu! Boh mi omámené,
re smiem otca pttSt o všetko. Nepremeškala som ešte ani jednu pra;bu! ...
Dieta moje, l~ka má zázračnú moc. Nedajú sa spočítal zázraky lásky môjln
Syna pre iudské duše, ktoré oo tak miluje, že ani na jednu zabudnúi nemôže!
Aj s dôverou sa zachraňujú cDle!
preto dúfajte a dôverujte!

Matka Božia:
Ja som otupila smrtelňý hrot. Radujte sa, že l500l vaica Matkou!
Ja som verna;t sama!
Tak som vám Matkou nadovšetko. Modliae sa usilovne nIĎ9II!Cl
je
vítazstvom nad zlými duchmi, ktorí sa všade udotnácnili. Sv. ruimec; to je
velká pomoc pre môj Iud!
Nepotrebujem žiadne zbrane, potrebujem VIŇl modlitbu, aby sa zkxb:h odrazil
pri každom pokuse odtthnúi ~ od môjho srdca, ktoré pomá len lásku a
ziutovanie. Ja som vám bola predsa datovaná ako Matka. Tak sfonnoval Boh
moje srdce a pridelil na vašu pomoc.
Pomám až veimi presne svoju úlohu a prajem si, aby som vás mOOla mat v
nebi, v láske otca a Syna, narodených skrze Ducha Svätého.
chodte v ústrety domovu! Zapamätajte si dobre tieto slová! NeInÔtdC byt
zatratení, tak ako ja som a smiem byt vašou Matkou. Boh pozná ~ dmevnú
horlivost a oddanost môjho srdca, ktorou vám chcem vyprosii milosti.
Ako len milujem vaše stdcia! To si človek nevie vôbec predstavii olcem, aby'
sa vaše srdcia rovnali môjmu, skrze Ježiša v Najsv. Sviatósti.

on

Pán Ježiš na tému vykúpenia:
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Keby som sa nebol stal človekom, nebolo by ani spojenia s Bob:m. zobral som
na seba Judskú prir~ aby som započal krížovú cemJ. Ako ~ sa
triaslo Moje Iudské srdce! Musel &>m znášal veiké pooíženie. Nikto na zemi
nevedel. nič o láske Môjho srdca, ktoré horelo akQ oheň, aby som zachránil
duše. Každú jedimí som musel vypro.sii u otca. často &>m nemal síl vstal ro
zeme· po toÍkých prosbách.
Kamé nadchnutie, každý wet srdca, každý tep som obetoval Jtt vás! Moje telo
patrilo pred<;a vám! Láska hnala Moju krv bez presania cez ~ vykupitelšké
srdce, v ktorom bol ukrytý 1300.
~ láska bola nasmerovaná k Bohu. Diabol sa odvážil priblížil celkom ku
Mne. Moja vmešená byta§l bola pre neho ZábaOOU. Ako som len bol pooížený
v Mojej 1302skt3 prirodzenosti jeho bezočivým tBovením! Táto potupa nesmela
nikdy zasiahll1,i BOOa,- preto som híto urážku vzal na seba. Do tých čias som sa
nestretol s diablom. Cítil som jeho neJ1áVi.;i v hľbke ~ej <:hEe, ktorá bojovala
o~ život

čoskoro ma mala táto beštia vtbnút <kl mučiame a vyskúšal na mne celú zlobu.
MIEd som mlčal! Mal &>m mstai len človekom a vydal sa násiliu. Len tak
l.llOOlO astai Moje srdce otvorené a uvoInii cestu láske!
Mme! som všetko lásku premenil, aby som mohol pomôci dušiam. Tak som
pcNavil svoju lásku voči nenávisti. Moja krv bola nadmieru vyliata! Bola to
obeta Mojej Božskej Osoby.
Moje srdce bolo najvyšším oltárom, cez ktorý tiekla Moja krv, aby večne
pykala za hriechy sveta. Ludia sa nemohli zbavii hriechov. Diabol· vyskmal

každú zlobu, aby ludstvo zahubil. .
skrze svoju obetu &>m· vytrhol iudí z moci diabla Celá Moja bOIeSi bola
na oltár Môjho srdca a prinesená ako obeta na uzmierenie za .

položená
hrieeh
. ry.

M*

Nikto nepomá
srdce v jeho láske k otcovi a k dušiam! ~ hNal je tak
1aásna ako som ja sám. Moja tvár je plná nádhery, pretože 1300 vo Mne žiari.
Nik nedokáže popísal, akýsom v skutočnosti.
Matka BoŽia:
Nebeský otec chcel, aby som sa stala vašou Matkou, a preto. mi daroval Syna.
Ako Matka som tNarOStená o každú dušu!
N"Ikto ma nadarmo nevzýva, hoci som už teraz Kráiovnou Neba! Všetky ~
premy budú splnené! Vieš, čo je mojím najvnícnejším želaním? Miloval vás
bez prestania!
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Vezmem vás všetkých pod ochranu! Vždy som to robila Moje srdce ani inak
nemôže. SO mnou začína deň a končí noc, tak žijem s vami! Ked
vidí
moju tvár, tak je plný ziutovania· Tak blízko v svojom srdci som pri vás!
Páli Ježiš k Justine Klotzovej:
V~o to, čo zapisuješ, utýchluje vífazstvo OrlM. Orkev sa musí fO:lŠÍtÍi na
krajiny a národy. Nes svoj kríž z lásky k mojej Matke!
Matka Božia k Justíne Klotzovej:
Príde sviatok, ktorý nepoznáš: MATKA MILOSTI.
Taká je moja úloha v OrlM. Ako diabol chrlí jed, tak ja sa proti tomu
. postavím - a z toho vznikne mil~ To bola tvoja cesta ku mne. Dieia, ako SOOl
sa len namáhala a trpela pre vás, ked som videla nadchádzajúce časy!...
Ja mám kiúče našti Cirkvi, ktoré mi odovzdal môj Syn. Každá mne preukázaná
milost je Prejavom lásky. Tak som ako Matka hodná sa za vás zaručit.
Som predsa MATKOU KňAZOV.
To mne šepkal môj Syn slová: "Matka, hla, tvoj Syn. .. "
Ja som milostiplná, Matka Spasiteia.
Takto ku mne volaj! Toto volanie preniká oblaky. Je to dar veikého významu,
ktorý nie je viditelňý peklu. Milujem tvoje zápisky pre ich jednoduchost

am

velavravnosi
Stanú sa knihou najvyššej milosti.
Bola som MILOSnPLNOU SLUžOBNICOU PÁNA - a som ňou stále

am

pre

svoje deti. Tak prijal
moje prosby.
"Proste a dostanete!"
proste a nájdete svoj duchovný domov ako dieta pri svojom Otcovi. Tvoje
prosby idú široko daleko, aby zamedzili skutky diabla často si bola ohrozená.
pre nebezpečenstvo, ktoré vás ohrozuje, vás milujem ešte viac ako kedykd'vek
predtým. Milujem vás ako svetlo svojich očí! Nemôžem nikoho zanechatl vaša
smrt je aj mojou! Tak silno horí moja duša pre vás. Neexistujú žiadne úctivé
tituly, ktoré by mi nepatrili.
Rozdám ich všetky svojim detom. Mne stačí jeden:
MATKA PÁNA ako 'UTOčIŠlE BRlEŠNIKov,
poTEŠENIE zARMÚTENýCH, NÁDEJ ZOMIERAJÚCICH.
Stala som sa tak bohatou na milosti, aby som tak splnila svoju úlohu! Láska
nepozná žiOOnu mieru a žia<bt kooiec. chtáni moje a otcom tak milované ddi,
ktoré sú ohrozené.
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5. zošit
"Varovania pre sí1ČaSllOSi!"
pomôžte svojmu bratovi, ktorý nenachádza cestu domov!

Moja boles! je milujúca bolest. Vy, ktorí ste má. našli, ste povinní ist dobrým
príkladom. Tak môžem rozmnožil milat.
... Ked ste ma ~li - zachovajte si pokorné srdce a pomôžte bratotn, ktorí
nenachádzajú cestu domov.!
LÁsKA sa mmí daroval, rozdeiovai milos~ lebo ona je čistým darom! Ja som
sa stal vám podobný! Nie vy ste Mňa hiadali, ale Ja som hladal vás!
Kto pomáha svojim bratom, ten porozumel láske.
Nikdy nepomyslite, že som vás opUstil! To by bola nevera najvyššieho stup:'ía!
V každom bratovi, ktorý sa vrátil domov, ma nanovo ziskavate!
Svet sa stal chladným, úplne bez ducha. Mmel by už zahynút, keby som nebol
pre vás prítomný v najsv. sviatosti.
Musite čerpal lásku odo mňa, aby nikto neuviazol v tomto bahne hriechov!
Modlite sa vždy za všetkých! Nikdy nie za seba! Len to, čo zvýši, môže tebe
patrii Chcem ia uviesi do tejto chudoby, ale úplne bez nútenia.
Dieta, miluj ma za mnohých, ktorí to už viac nevedia! Hriech ich prikryl.
. Potrebujú četstvý vzduch, ktorý pnídi z MÔJoo srdca. Ked· budeš tak miloval,
potom si mi už nie nič <D.žná!
často mysU na druhých! Tvoje prosby nebudú daromné.
Zadostučinenie to je moja bojová výzva pre túto dobu.
Mqje deti - máte veia orodovníkov. Svätí mi robia veĎ.aí radost, ked za. vás
prosia. preto môžem veia odpustii Dokonca aj tým, ktorí ma ~ - až po
najväčších hriešnikov. Boha nemožno oklamai, alebo si ho ziahčii
Ochraňujte Mqju Orkev, aby vás i ona ochraňovala Nezabudnite, že Cirkev je '
časiou Môjho telaf'~esie svetlo, ktoré je schopné svietil dušiam.
Dávam Cirkvi takú moc ako nikdy predtým!
Ešte stále sú iudia, ktorí sa mi vyhýbajú stolkou nenávisiou, akú len peklo
môže splodil - v ~ forme, ktoní len peldo pozná. Ó, aki nešfastní sú títo
iudia Tú nenávisi si nevzbudzujú sami, ale je to dielo diabla, ktorý útočí na

iudi.
Posielam robotnľkov do mojq vinice - bude medzi nimi aj mládež. Budete
slobodní. Všetko má však svoj čas.
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Ducha Sv. nemožno zvdmúl, alebo mu nasadil putá. on si "svojich" nájde.
Cirkev bude opäi prekvital!
Všetko, čo NNúpi, je dopustené od Boha. Ešte sa toho udeje!
Ja najprv zbieram - potom pride nový začiatok.
Vysielam svojho Ducha! Mnolú z vás ma volali o pomoc.
žiaden z verných nech sa nestrachuje!
Nikto nemôže zničil moju Cirkev. otcem im nechai len čas, aby sa ~
Nechcem viac sluhov.' Kto chce, môže si zachoval svoju vôiu - až po n<:WÝ
začiatok Mnohí hudú prichádzal ku Mne hlboko sklonení s trhlinou v duši.
Videl som to všetko prv, než k tomu došlo.
Niektorí ma tak rýchlo opustili, že vytrhli dvere aj s pántami. Z týchto sa už
žiaden nevráti. To zasiahlo Ducha Sv. i Mňa hlboko do srdca.
Týmtospôsc>bom vytrhli aú' kvet lásky.
MlNm ich oddelil od baránkov. Táto ttblina je hlboká!
Budem obsluhoval vždy malých, ktorí svetu nič nemamenajú.
Pýcha sa protiví Môjmu duchu.
Každý sa má usilovat o svätai. Mnohým sa to podarí. Nikdy sa nemáme
nechat ovládal prirodzenosiou. ktorá chce vždy presadil svoju vôiu. Máme
vždy počúval, čo nám hovori Boh! Spojenie s Bohom starostlivo
zachovával! Neupustil od modlitby!
LÁSKArnä'vždy ukaWvatcestu!TákZísbme mil~ pomania. V:&:Iy je treba
mat Boha pred očami. To je most, na ktorý diabol nemôže vstúpil bez toho,
aby sa neprepadol. Boha sa nemusíme obával, ani len nie kvôli hriechu.
Preto prídte ku Mne a prijmite sv. pokánia! Cestu k tejto sviatosti vám chce,
diabol zatvoril, aby nestratil moc. (lieto vebe vynechal.) Už nemôže viac
nemočnit, aby nestratil moc. Už nemôže viac zasiahnut.
.
V dôvere zostaňte vždy detmi! l.udská duša nemusí mat nikdy strach. Taká
du<ia nestratí nikdy svoju radost zaprisahám Ycti: Nebojte sa, aby ste sa nestali
obetou diabla on nechce, aby ste sa zmierili s Bohom. on je ako najtemnejšia
noc!

Verte Môjmu milosrdenstvu!
,'i,

Dt&, ktotá dôveruje, nebude nikdy potrestaná! ,Diabol' vie, že stradt iabá tblu!
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Diela - Ja však nie on tyran, aby ste sa ma báli. Keby Dll rrdd tm vái· dte
viac trpici. tak by som to učinil! Ver mi, dida moje! Ako sa možno takého
otca bát, ktotý vytvára takú VeĎaí láskU!
Treba, aby ste ma prosili - a bude vám dané!
Ja 10m teD, ktorý stále počúva a je ochotný vám pomôd.
Je to ako pri telefonovaní: vy mi zazvoníte, ja ihneČl zdvihnem "slúchadlo".
Azda ste nezabudli číslo Môjho telefónu?
Kto miluje, ten ho určite nájde! .
fp~ vám ho, je to DÔVERA!
čakám vždy pripravený na vaše volanie! Hned spamám hm vášho srdca, lebo
len ten, KTO MILUJE - DÔVERUJE!
Tu nepozerám na chyby ana všetko čo sa stalo!
Dieia. mám vellru moc, ktorú môžeš ešte z väčit, čím viac mi dôveruješ. To je
kiúč k milostiam.
Dôvera neputrebuje žiadmt zámku ani závoru. To musia iudia vedieL.
Keby ste ~ alm ma bolí
nedôvem1
~ tvoja láska môže tá:!i len v DÔVERE. olam srdce plné DÔVERY,
PdDm môžem svet zaclminii Svet, ktorý je na ceste zániku.

"*

DÔVERA JE CESTA SVÄTÝCH!

Kto ooveruje, má najva:ší :aisk. DÔVERA JE LÁSKA v tom najvyšŠCm
stupni. Možno niekoho milovaL komu nedôverujeme? Bol som plný
dôvery vo vás, a preto som medzi vami zostal v Najsvätejšej Sviata;ti
Olt:ámej!
Svet má falcinú tvár. Každý ide vlastnou cestou a núti Boha tiež ňou ísi!
To nie je cesta k milosti!
.
Skromní sú utískaní, pyšní a mocní sa vysoko nadúvajú. To je trichádzajúca doba, avšak ja sa tmavím PrOti tomuto vyčínaňiu! Môže byt
iba jeden Boh - svet ukrátk:o počuje jeho hlas.
Nie s hnnotom, aby sa nezbehli hyeny a nekonmovali svoje hniezda lží
zarozuIn. •.

Dueh Svätý pozdvilme svoj hlas s ~ pnwdoU, ktorej

nikto nebude môci OdOIai
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Boh je Všemohúci! Chode odvážne dopredu, aby ste hIadali brata i
sestru! Ja V$ budem sprevád2'at, ja som vám prislúbil1ásku!...
PREJAV LÁSKY

všetci Mojej Matke! ona je Kráiovnou milosti!
Spojte sa navzájom v Preja'We lásky! Moje sroce je k umu pripravené!
Ešte je čas tnil.ooti, predovšetkým pre hriešnikov. Neuzavrite ma oo vášho
úzkeho srdca, pretože Moja Láska siaha ponad všetky hranice zeme! . ".
Chcem získal celý svet s Mojim srdcom bijúcim takou láskou!
Tak som s vami spojeny s prejavom lásky.
Diabol chce mičii vašu l$ku. Dôveruj a pristupuj často k SViatDSti
pokánia! Otroctvo pekla ohrozuje svet!
Boh nechce preniknúi oo vašej slobodnej vôle. Nechce, aby sa vaše
srdcia ešte viac uzavreli. Plný l$ky oovolujem vám robii podia vašej
vôle.
Modlite sa usilovne ruženec, aby ste uzavreli cestu duchu, ktOJ.Ý V$ chce
mičii. Ako sa činí diabol! Postavil sa milosti oo cesty so svojou lštivou
a ničite1škou silou. Môjmu pohladu však nič nezcstane skryté.
prildoiíte sa

Anjel Strážny:

Modlite sa k sVojej nebeskej Matker
Vsetkých V$ môže zachránii! ona to urobi Jej srdce horí k vám láskou.
Prichádzam teraz k tebe, aj ked ty ma nevidíš. zato ja vidím teba.
Počujem každé tvoje volanie!
často rozprestieram svoje kridJa nad tebou. To znamená, že ti dávam
vždy ochranu, ked sa približuje zlo. Vsetci anjeli tak pomáhajú ludom,
lebo ináč by bolo na svete ešte hotšie!
Naša úloha je tajná! Ludia si n$ sotva všúnajú, a predsa smena vás tak
verne napojení!
Poznáme cestu vašich duší!
často n$ voláš na pomoc.
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Je to pre nás velká ~luha pomáhai dušiam. Môžeme byt účastní na
vabn štastí. Boh tiež nesmieme miluje ~ a to nás tiež robí
šiastnými. .
Slová Spasite1a:

Chodte hIadai bratov, ktori blúdia v teJDDOSti!
Nec}ujm-Sk vi~ kam chcete; takú moc som dal modlitbe!
žehnám perám. ktoré opakujú slová MOJEJ LÁSKY. otec Nebeský
počuje všetko.
Ja som povedal: "Proste a bude vám dané"! To nemôže nik vymazal,
tak som s vami v modlitbe!
Sprevádzal som celé IllC5tvo. Išiel som s vami a všade som zaklopal.
. Čiňte pokánie v akejk.olvek fonne!
Nemusíte chodil vo vrecovine a popole. postačí akákoIvek obeta, kta:á je
učinená z lásky.
PomáIuVte si navzájom!
Doba vyžaduje od vás ve1a obety! Každá vaša obet má veĎaí hodnotu a
bude cezo mňa obetovaná Otcovi.
Bohato vás odmením za každý Prejav lásky, ktorý učiníte!
Táto pomoc je potrebná v tejto <hbe, aby umoinila návrat
Táto <hba potrebuje ve1a obety a modlitby.
Každý blížny je váš brat!
Stl'etávajte sa so Mnou v každom z vašich bratov!

Diela, to je velká úloha! Mysli vždy na tých, ktorí odis1i odo Mňa!
Každý má svoju vôlu. Tak: sem sa s·nimi stretol. MOOlite sa ruženec!
Všetci budú mat na ňom účast. Obsahuje velké tajomstvá.
Povedal som: "Prldte ku.mné všetci!" prineste mi slabých, t.emenam
obiažených, stratených!
Pozvite ich k svojmu &tolu - a život bude vyžmovat novou silou. ModIIe'
sa za tých, ktori to už nečinia a nemajú síl do modlitby!
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PáD .Jeiiš o EucIaaristii:

Ja som iivý chleb! Stanú sa velké zámky! Rozmnožím chlieb v
dušiach. Otvorte vaše stdcia d>korán! verte opäi Mojej ~
ktorá učinila také velké zá.2'1'aky.

Nemmybjte ma ako väzňa, ale dovolte; aby som pijielk ~
dušiam! Ja vám idem s láskou vopred! Celý svet M~ čerpai z mojich
milostí - a život sa stane iahším!
Bremeno hriechov sirom mdusí ludstvo! Jeden nakazí druhého! Hriech je
nákazlivá choroba!
' moc fAl"l.MUJaL
___-'1...+h~nesnt
. kom'....
Dáwm wm
Zdvihnite svoje ruky k modlitbe! - počujem každý šepot
Lásb pozná kaidý zvuk. - VO večnosti ~ ako 5nJIl vám poo1ábal!
Darujem každej modlitbe zázrak - mzmk lásky, ktorá, dokáže všetko
zachránii. Ncsiteiom a makom Mojej Jásky je Duch Svitý.
Mnohým dušiam hrozí zahynutie. Musíme im pomôci. Boh nie je
nečinný. aj ked sa nám zdá že mlčí. Nesmieme však poiavii v DJd8Le!
Je to ako s Mojím utlperúm - Nikto nevidel jeho VIllÍDXtJé hodnDty'!
Verite mi tak málo, ked si myslíte, že budem stál nečinne a mUlDbí~n
nič, aby som zachránil svoje stádo pred krvilačnými vUm:ú?
Hiadám SImtené dme! Musím ich. piviest k obmteoiu. Ešte nePiŠJa doba,
aby som vám ukázal svoje poklady. Neviete, ako veimisom z;mjatý ich
zberom! Dokonca aj ryby išli na moje slovo do siete. Kto ich tomu
naučil? Moja Láska ich prilákala! cítili' teplo, ktoré ich prii8hovaIo
priamo do siete.
Niktokrem mňa nedokáže vzbudii takú veÍkú túžbu za láskou.
.
Kto mi môže odolai? Nielen vietor a vlny som mohol utíšil Moja moc
vám ukáže, kto som!_
Teraz prichádza ~ aká tu nebola od počiatku sveta!
za blýskania a hnnenia som vám dal svoje prikázania a ony budú opät
v

svietil!

POJaa6Mie_ro
-, díailu..t--,
..,...,.
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Láska má svätú moc!· Najprv odpusti bratovi a pcXom.mi výjdi·v·mú-ety!
Darujem ti to, čo ti nikto iný nedá. Tak som uprostred vás.
0dPUit.eDie je najväčšfm PltEJAVOM LÁSKY!

och mňa neodíde nikto naprázdno! Ja vám ešte pridám! všetci $i máte
naVZájOm odpustil! Také je najväčšie dielo Lásky.
Nikto nemá vždy pravdu a niktonie je vždy v nepravde!
Pamätajte! NajOOležitejšie je, aby bol Boh u vás vždy na pvom mieste.

Musíte vždy zároveň v zhode sDucltom Božímpracovai pre Bohat
Svetlo lásky nesmie zhasnúi, lebo nastane noc!
Nie je fažké prist do neba pre toho, kto stráži· toto tajomstvo a zostáva v
Mojej blízkosti.
Existuje mOdIiaCa sa láska, ktorá sa dastáva ku všetkým a ktorú ja
udeiujem. Je vda ciest lásky a všetky vedú ku Mne!
Maj svoje srdce otvcrené a naklonené pre Mňa! To ja ho rozpalujem.
VeĎaí je bieda v Mojom lude! Viem, ako duša ttpy. Zdvilmite vaše
stdcia v Eucharistii! Ponorún ich do ktstitelňice a rozpálim žiarou svojho
~ ·pretože v tejto sviatosti som preplnený láskou! To vás urobí

šiascnými..
Kto svoje hriechy s l~kou k Bohuo1utuje, našiel lásku u Otca!
po kaidom YJ7.D3IÚ hriechov je vaša duša čistá ako po sv. krste! Len
Ja ID.Ôiml dušu pozdvihnúi! Len cezo Mňa je slubená milost.
Deti. majte sa na pozore! Počúvajte iba hlas sv. otca a nikoho iného!
chodte ako da;ial svojou cestou! Ja ochraňujem apoštolskú stolicu.
Strážte svoje srdcia, aby do nich nemohol vniknúi nepriatei! ...Počujem
syčanie pekelného hada plného jedu. Príde čas veikého útlaku, lebo
diabol sa chce udomácnit medzi ludmi. Naplňte vaše kostoly, lebo
nepriatel ich chce mičii! on už pracuje na tom. Ako velmi sa len Moja
matka stará o vašu spásu! Prihovára sa za vás.
ModUte sa opäl k Duchu Svätému - modlite sa' veia, Môj: dom
vyprázdňuje!

odchádzam na cestu, aby som pomohol najúbohejším! Ohlasujte všade
Moje slovo! Tak ma môže nosil každé srdce. žijem spolu s Mojou
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Ctrkvou.
IWrléhO opil nájdem a rozbijem diablovi šIít! Hriech musí ustúpi! Dieia
Ježiš drží svet vo svojej mocaej ruke. Bude to vftazné iažarie LÁSKY,

ktorému nik neodolá.
Spojte vo zväzku oddapostj!
Oddajte mi svoju slobodnú vôlu, aby sem odktyl poklady hlbín VaAiCh

sa

duší!
Utvorte SPOIOČemtVO: pomoe pre ~ch!
.
Nájde sa vda iudí, ktorí budú ochotní pomáhai. Hiadajte stratené ~ s
celou odovzdanaiou! Musíte sa odo Mňa nauči! LÁSKE, lebo to bola
vžclJ najvyššia miera!
Budte POKORNí! - un pokorným dáva Boh svoju miIOSi!
Všetko čiňte pre Boha! To je správna cesta; predpokladá však pokoru.
POKORA je moja základná čnosi. Dosiahne sa odow.daním sa do
Mojej vôle!
Táto čnost potrebuje ve1a modlitby. žiaden kňaz nemôže bez tejto
modlitby pokračovat po svojej ceste.
Duša nie je partnerom pre diabla! Kto pozná túto beštiu v jej uktutna;ti?
To hy bolo tak, akoby niekto nechal plačúce dida, ktoré ešte nevie
pra;i~ pre hladných vlkov.
proste ma predsa! Obdarujem vás tými, ·ktorých nájdete. Ja ich
vytrlmem z moci satana! Zachraňovat blížnyc~ to je najväčší PREJAV

LÁSKY!
žiadna prosba nie je zbytočne priveiká! Milujem vás ako dida a
obdarúvam ako Boh.
·Praňaci si sám sebe nepatrí. ukážem vám to: Ja budem za vás prosi u .
otca!
"príď kráiovstvo Tvoje...
všade ohlasujte túto hlbokú túžbu srdca. Tak
sa volalo po Spasite10vi v každej dobe.
proste o toto kráiovstvo, ktoré sa už pre mnohých stalo nezaujímavým!
Velké tnn<>7stvo hriechov sa stalo lavínou, ktorá zasypala vchod do tohto
kráiovstva. Dida, ja sem vás neopustil. Ver tomu pevne! Pride celkan
nová doba. Všetci ste povolaní k obetavosti! V skutočnam to ve1a iudí
N
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činí

len perami.

Slová sv. Jozefa:
Môžeš pokrstil nenarodené deti.
Pride čas, že víchrica modlitieb pomôže aj týmto dušičkám. Modli sa
modlitbu zasvätenia k Matke Pána.
Matka Božia:
Sv. Jozef priniesol pre mňa a pre moje dieta najvyššie obete. on bol
naším záchrancom a pestúnom Nemyslel na seba, ale len na to, aby mňa
s dietaiom zachránil. Ťažko pracoval, aby pre nás zarobil každodenný
chlieb.
proste ho úpenlivo!
Chcem duše darovat pre večný život. V mojom srdci je toÍko žiary! Ja
som predsa MATKA MILOSTIPLNÁ.
Dieta, zober svätenú vodu, kríž a požehnaj ním tieto dušičky hovoriac:
"Boh nech vás požehná a ochraňuje.
Nech nad vami svieti jeho tvár.
Nech vás ptj.jme do svojej nekonečnej lásky!"
Dušičky sa pripodobnia nevinným dietkam.
O', keby tak matky vedeli, čo to robia!
pri každom počatí je prítomný Boh. Kto má právo zničii to, čo Boh
počai? Jedného dňa budete kričai, privolávat to dieta, ale _I}ikto sa neozve,
lebo to bola vražda vykonaná na vlastnom dieiati. .
Pomáhajte tehotným matkám, ktoré sú v núdzi, aby sa zabránilo
potratom!
Máte predsa peniaze pre rozličné zábavy. Odložte z nich na tento dobrý
úmysel. Tento dobrý skutok pa;lúži aj pre vaše dobro. Boh pozná
nebezpečenstvá, ktoré vás dnes ohrozujú. Ochráni vás pred ním.
Pomôžte týmto matkám činil pokánie, aby ich vina nezadusila!
Prikázanie LÁSKY sa týka každého. Pomôžte im Prejavom Lásky!
Neuzatvárajte sa do seba, lebo zostanete osamotení!
Prejav lásky je ako potok žeravej lávy, ktorá zapaluje LÁSKU!
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Dodatok dôležitých výrokov z 5. zošita

Ježišove slová o dušiach v

očistci:

Sotva sa nájde niekto z nich, kto by nepotreboval vašu pomoc! Iba
mcxllitbou nájdu východ z tejto strašnej hľbky.
-.
Moja blízká;! by ich :mbila. V tomto stave nemôžu miesi Boha. Mám
príliš vek svetla. Pomáhajte im predsa! - Pomoc má veikú silu!
Moja pomoc k nim prúdi skrz vašu pomoc. - Je to vzájomná pomoc,
ktoru si tu preukazujete. - Nech neprejde ani jediný deň bez tejto služby
lásky pre ttpiace duše v očistci!
Och, ako sú povdačné, tieto úbohé duše! Bohato to vnitia! prosia stále :m
vás ešte aj v nebi. Ne:mbudnú nikdy na žiadnu pomoc, také sú vdačné.
Niektoré sa môžu ukázai ludom a pro;it ich o pomoc. Táto sa im
poskytuje iba výnimočne, lebo :m svojho života oni :mbúda1i na biedu
úbohých duší.
Malo by sa im pomôci! - Ale ludia sú :mmotaní do svetských vecí. pre
nich sú všetky duše mŕtve a :mbudli na ne. O', keby ste videli ich biedu! Všetko, čo ich obklopuje, je ako skala.
Myslia s~ že sú navždy stratené, natolko sa na ne :mhudlo.
Dieta moje! Je nedostatok LÁSKY! - Ako úpenlivo dvíhajú ruky!
Obetuj :m ne to1ko, koiko len môžeš! Láska môže obIab.čii ich osud. Musia sa očistiL Je to ich tvtdý údel!
či nie je povedané: "Proste a dá sa vám!" - Ako sa tu vypočuje vaša
modlitba! často im dávaj svätenú vodu! Musia sa podrobil očisiovaniu,ktoré dlho
trvá a je velmi tvrdé. Mnohé z nich si myslia, že sú matené a postrádajú
akúkolvek pomoc. Stoja na pokraji večného zatratenia. Táto trýzeň by
obmäkčila každé srdce.
za každý druh hriechu sa znáša iné utrpenie. žiadne telesné utrpenie sa· s
tým nemôže porovnal. Boh im dal milá;!, že sa môžu očistii, ale ináč sú
opustené, akoby navždy. Znášajú kliatbu hriechu, kta-á iba pomaly ubúda;
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tak sú znetvorené.
Myslite teda na týchto úbohých. - Vedia, čím sa previnili voči Bohu.

SÚ

bez nádeje. Cítia, že sú nehodní zlutovania. Tak ich ubíja zloOO. Boh vás
obdaril láskou prostredníctvom modlitby. Nik nie je taký vdačný, ako
ttpiace duše v očistci.
Túto správu treba rozširovatt
Pamätajte predsa na svojich mítvyc~ ktorí sú vaši najb1iiší! - Ku
mnohým sa nemôžem priblíži~ to by ich muky ešte zväčšilo. Ja vás prosím o pomoc pre nich! Je to túžba po OOtnove, akú ešte žiaden človek nezažil. - Vyrazilo by
vám to dychl - často chodia akoby v mokrých šatách, ktofé oovoiujú
sotva jeden krok, taký veIký je ich žiai. Tak málo pomoci nachádzajú! - Len niekoĎd majú svetlo, v porovnaní s
druhými, na ktorých sa zabudlo.
Mnoho pomoci prichádza od duší trpiacich v očistci!
Každý bude raz potrebovai túto pomoc. Dobre si to uvážte! - využite
Moju pomoc, ktoru vám tak hojne JX>DIíkatnt Niet vchodu ani hfbky, kde
by láska nemala prístup.
Musím opäi naučil iudí modlii sa. - Začína to pri dušiach v očistci Tomu, kto sa modlí, sa odpustia mnohé hriechy_
Pošlem vám pomoc zo Sionu!
Na nič sa nezabudne, čo sa vykoná pre tieto úbohé duše. stále prosia za
tých, ktorí im pomáhajú. - Milovali by ešte aj nepriateiov. Toto veOOmie
im ešte zostalo.
Získajte si priateiov daleko za hrObOnL
Láska je oobre semeno, ktoré dávate dušiam v očistci.
Aké chudobné odišli mnohé duše ID života - a tým olúpené o každú
pomoc! - Túto biedu si nevie nik premtavii. Táto chudoba mi tthá srdce.

Nikto nepomá biedu opustenej duše, vravím - pokým

človek

žije. Nie

nádanno som vylial krv svojho sl~a až oo poslednej kvapky. Keby som

ja na ne zabudol, nikto by sa nezachránil pred záhubou pekla
Už zajtra môže byt každá pomoc neskoro. - Kto vypočuje vaše prosby,
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nepočuli? - Láska to má, ba dokonca musí vediet.
čo vám osoží celé bohatstvo mila;ti, ked ho už viac nemôžete 00siahnui,
ked už navždy pominulo! - preto nemeškajte! - Pracujte, pokým je deň!
Hiadajte si priatelov, o ktotých svet neverí, re by mohli existova!. -Ako
duše milujú vás, ktotým ste sa už oddali vo láske! Boh miluje vaše
milosrdenstvo. Rád vás vypočuje. - Ešte je čas milosti a poskytuje sa
každému. - Musí sa to oznámii svetu! - Musíte vediet o tejto biede.
Každému hrozí toto nebezpečenstvo.
Musíte miloval a podelii sa s láskou s tými naJbi~jšúni, pretože milni
zaväzuje ~ovne k láske. - Táto ochrana aj vám raz pomôže, lebo nutne
ju potrebuje každá duša. Takto sa ludia opäi naučia vážii si a miloval
modlitbu. -

" ktoré ste sami

Boh miluje,

ked sa za niekoho prihovárate. -

Pripájam to k svojej láske za duše.
Diabol vám musí uvoInii cestu, celkom určite! Akí sú ludia slepí voči luc5ky duši. Ako ich táto bezstara;tnost oslepuje!
- Ich "ja" stojí v popredí a nič proti tomu nerobia. -Aká otrasná je táto
bezst:arostnosi, ked ide o všetko!
Aké sú však chudobné tieto IUc5ké duše. - Nevedia, čo ma stálo ich
vykúpenie. - Všetko premrhali! V'setko, čo je hodnotné, od nich odpadlo.
- Také duše musia zahynúi.
vlažnosi zlomila klúč k hodnotám, ktoré pnídia z Môjho srdca do
sviatostí. -Pre mnohých nie som tu. stratili pochopenie k tomu, ako ma
majú nasledova!. - Ich srdcia ziadovateli. - Vyhýbajú sa každej námahe,
aby hladali a opätovne nášli správnu cestu. och, ako sa odráža od nich
Moja láska - a Ja nemôžem na nich zabudn& Raz duše uvidia celú sv~u

biedu. Ako bohato ich chcem ochnenii a ony o to nedbajú. Kto im to vráti, čo
stratili, ked skončia tento život? či chm nie je najväčší daJ; pre ktorú som
podstúpil ako obetu celé vykúpenie?! BUČlte ako deti a dajte odpoved na
túto bezhraničnú lásku svojím životom, ochv:zdaJ:niou do vôle Otcovej! Ako hlboko som zostúpil, aby som našiel vaše duše a vyt:thol ich'z
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temnôt prv, než bude neskoro! Ešte máte milosi, kým nepominie čas a hodiny vám neodbijú posledný
úder. - Myslite predsa na to, kolko strácate! Všetko bolo zbytočne
pripravené, aby vám umožnilo výstup.- Ako tvrdo dopadne na vás toto
poznanie!
Nemôžem zasiahnut do vašej vôle. Zabil by som lásku, ktorou som vám
daroval slobodnú vôIu. - Môžem za to iba trpiei.či môžem zab~dnúi na dušu, za ktorú som položil život?
Musíš trpiet s dušami, len tak sa nadviaže spojenie. - Je to predsa všetko
pre Mňa. - Nikdy nepovedz "nie" na Otcovu vôiu, ony ti poskytnú
ochranu, ktorú nutne potrebuješ. Neviete, ako up-ene vás diabol pozoruje! Jeho jediný pohlad by vás zabil
Ustrnuli by ste od hrôzy nad jeho zlobou.
Vypočujte ma! Vezmite si tieto slová k srdcu! Hovorí k vám MOJA
LÁSKA, ktorá riemôže nikdy prestaL
Diabol si chce podmanit svet. Chce si zlost vybit na Mojich úbohých
stvoreniach. - Medzi mnou a dušami nie je žiadne vácuum. som pri vás
a každú iarchu nesiem s vami. Ochraňujem vás s najväčšou
starost1ivastou, ako sa chránia dietky.
Mám všetku moc. Diabol to však nevie.
Nemôžem svoju Matku prenechat bolesti, ked má starost o každú dušu,
ktorú tak velmi miluje.
Vyjdite predsa v ústrety Matke! - Doplňte opäi zástupy! - Lebo iba ona
vás vie a môže utešiL - Pošliape hadovi hlavu. Utiekajte sa k nej, pretože je to aj Moja Matka! V tom je jej velká moc.
Mám všelijaké prostriedky, ktoré môŽU pomôci vašim dušiam. Musíte iba
pro;it!
Viem opäi nadviazai spojenie so zblúdenými dušami. - Ešte nezmazali
Moju krv.
Všetkým sa pomôže! Boh na nikoho nezabúda. -Boh je vašún
Vykupite10m a Moje láskavé srdce, ktoré svoju krv vylialo ako obetu, je
i teraz také isté, aké bolo na počiatku.
Moja láska ešte na nikoho nezabudla - To je pravda lásky.
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6. zošit
" Ježišovo milosrdenstvo - prameň lásky"
Mám rád modliace sa ruky a veriace srdce! Tak peklo nemôže ~t sv~
zlo. - To je znamenie pre mňa.
vy ste zostali uchránení od nmohých hriechov!
Modlite sa za bratov, ktorí sa už nedokážu, lebo ich ženie hriech cez všetky
priepasti pekla! . Nikde sa n~via zabudli a stratili akúkoivek oporu.
Môžete im pomôd!
Pomáhajte im s vdačnoslou za pomoc, ktorú ste i vy dostali"!
Musia ma opät nájst! Vyvarojte sa, aby ste niekoho posudzovali, lebo vtedy
odsúdite sami seba. či sa karhajú chorí ludia? Podobne sa nerobí s chorými dušami. Láska slúži
ako pomoc!
Láska pozná tajnú cestu k Môjmu Srdcu, ktoré nie je nikdy umv:reté. - Viem,
že vás otec vyslyší, ked ma poprosíte!
Ako vám budú duše dakovai, ked sa im oči otvoria!
Modlite sa k Michalovi Archanielovi! - Je vyzbrojený proti peklu. Kde sa
objaví, rozutekajú sa zlí duchovia Ja som ho vyzbrqjil, to stačí. on má
najväčšiu moc zo všetkých anjelov a môže mnohému zabránil, aby odobral
peklu víta:zstvo!
často ho úpenlivo proste! Modlite sa k nemu za umierajúcich. oni potrebujú
najväčšiu pomoc! Archniel Micbal je posol Matky Božej. Ona nenechá v
hodine smrti osamotenú žiadnu dušu, lebo ona je skutočne - Matka.
Je vždy pozdravená anjelom Strážnym, ktorý sa jej hlboko klania Ani on
neopustí dušu v poslednej hodine!
Kolkým dušiam to ulahčilo zomieranie!
často udieraj na svoju brud s prosbou:
"Ježišu môj, plný mi1osrdenstva!"
Pokoj je v tejto modlitbe a peklo stráca svoju moc.
Táto modlitba desí peklo, tak mocné je Moje milosrdenstvo.
Cvičte sa v modlitbe. chcem vám ukázat svoje mil<X'i1denstvo. Každý ho môž.e
dosiahnut! Boh vás vysiela pre hriešnikov.
Utvorte srdečné spoločenstvo a prijmite ich do svojich sŕdc! Modlite sa za celý
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svet, ktorý je na ceste do záhuby!
žiadna modlitba, ktorá volá o mila.rdenstvo, neostane nevyslyšaná. Je to
modlitba Mojej Matky a predpokladá vieru.
Nech ju hovoria všetci veriaci pri svojich návštevách. v kostoloch ako prvý
pozdrav! Budete tým sami očistení. - Tak je :možné ukonči! každú modlitbu.
podobne ako ked hovoríme Amen!"
"Moje myšlienky nech sa stanú tvojimi!
II

Miluj Mojou láskou!
Hovor Mojim jazykom!
vlož všetko do Môjho srdca!
Uvidíš; kamene sa dajú do pohybu. Tak môžem všetko oživil.
Miluj moje MILOSRDENS1VO! - Ja som li ho pa>kytol už vda mz. - Môžeš
oo vypra.ii ~ pre druhých. Pa>k:ytnem ho ~ tým, za ktorých ma pra;íš. Modli
sa nasledujúcim spôsobom:
"Nl\imilii Jemu, zachráň túto dušu svojim milosrdenstvom, ktoré je väčšie
a hlbšie ako more."
Taký cennÝ je pre mňa PREJAV LÁSKy! - JE TO LÁSKA PRE VŠETKýCH, ktorá je bezhranične velká! Uver tomu a budú sa dial zázraky. Kiežby
ludia uverili Môjmu milosrdenstvu, ako ono žiari v Mojom srdci! - Diela, je to
velké tajomstvo, - dar Môjho otca pre Moju. dušu.
~často:

"Ježišu, viem, že si milosrdný!"
Ó, ptnste úpenlivo za všetkých, ktorí nechcú uveril a nevedia, že Boh im môže
odpustil! Kto má viac milosti, má aj viac povinnosti. Diela Moje! Súžuje ma
velká túžba - ~hránit ludské duše! Utiekajte sa k Duchu Sv. a proste za ne!
Tak vda dmií stojí pred priepastou pekla. - Ich celá vôÍa je udusená a zaujatá
zlým duchom. Moje srdce je celé preplnené láskou! Je pripravené roztopil sa
ako vosk a tak ich zachránil od večnej smrti.
Obetuj celé Moje duchovné dianie za ne - pôsobenie Ducha Svätého, ako je
Mnou uskutočňené telom a dušou za Moje Božstvo. - Toto pôsobenie prerazí
"
každý, mur.
Modlitba, obetujúca duchovnú silu Ježiša pre spásu duší, ktorých vôla je zajatá
zlým duchom:
"Večný otce, obetujem Ti všetko, čo pochádza zo srdca Tvojho Syna - z
Tvojej mesniernej láske k pokániu - v Duchu Svätom - pre. hriechy sveta
a pre dobro Tvojho svätého iudu."
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Moje srdce je otvorené.
Aj tvoje ruky sú otvorené, aby vás obdarovali. LÁSKA JE MILOSŤ!
ViJy hovor: Pane Ježišu,

milujem Ťa touto modlitbou!
milujem Ťa touto prácou!
milujem Ťa v spánku!

Týmto spôsobom všetko, čo robíš, bude výrazom tv~~ lásky ku mne a diabol,
ktorý ma velmi nenávidí, nás nebude môd oddeliL
Obetuj mi aj svoju mys6l:

pane Ježišu, myšlienky celého dňa

z lásky k Tebe!
Opakuj to stále a potom to nezabudneš! Láska sa musí uskutočiiovat, potom sa
všetko stane láskou, dokonca aj noc. Nechaj svoju lásku vtekat do Mojej lásky!
Vtedy začneš miloval nanovo. Láska je ako krásna modlitba, ktorá sa spája s
Mojou modlitbou. Láska je ako zvláštna moc, ktorá vychádza z Môjho srdca.
človek nemôže ostal iahostajným, ked sa takto modlí. V modlitbe je potrebné
pozdvihnút svoje srdcia k Bohu. Kto to môže najlepšie uskutočnil, ak nie ten,
~ sa celý oddá láske. Opakuj si to stále, lebo sa to lepšie vštepí do tvojho
ducha.

Modlitba:

"ó pane, prijmi môj zrak i môj sluch do svojho vnútra,
očisti

všetky moje zmysly.
Pomôž mojim myšlienkam újst pred hriechom,
moja reč nech nie je pre Teba pohorienim!
Daj, aby moje ruky pracovali pre Teba,
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aby môj zrak sa upinal vždy na Teba.
Nech moje kroky vedú Tvojou cestou,
nechvidim .Tvoju vôiu vo všetkom.

Z kaf.dy mojím dychom prosim 'teba, môj spasiteiu,

rozpái moje srdce ohňom Tvojej lásky!

Amen!"

Pripomínajte si ~ Moju smrte1ňú úzkost a krvavý pot, ktoré vám priniesli
vykúpenie! Toto utrpenie ma spojilo s iudmi, ked som ležal na zetni ako v
agónii. Počul som utrpenie hriešnikov, ktorí nie sú schopní oÍutova1 svC!ie
hriechy. Počul som bolesti - ich hriechmi tak spútaných duší.
Bolest trhala Moju dušu - tak veimi som túžil, aby iudia spoznali Pravdu. Krv
ma zaliala celého!
pred Mojimi očami sa roztvorilo peklo: Ako som len musel zápasilo tieto
duše! To Ja som bojoval na rozhraní života a smrti! Neviete, ako trpela Moja
duša! To je všetkým iudom skryté. - Preto je Moje srdce Otcovi tak
drahocenné.
Vtedy sa všetka moc pekla VtbJa na Mňa zobml som všetku vitru na seba. -To
nikto nevidel, čo sa stalo v čase boja so satanom. Chcel ma rozdrvil! - Ako
veimi bola zranená Moja láska. Z Môjho srdca pnídila krv a vystupovala
pórami z Môjho tela- Touto vylialou krvou som obetoval svoje človečenstvo.
Tak strašne bolo zranená moje srdce. Nebol som už schopný vstai zo zeme...
Modlite sa na pamiatku smrteinej úzkosti Pána Ježiša!:
- za tých, ktorí zomierajú náhle bez prípravy,
- za tých, ktorí si sami bern život,
- za tých, ktorí sú zavraždení,
aby k nim prišiel Duch Svätý, ktorý je sám život! Ako uiahčím hodinu smrti tým dušiam, ktoré sa v svojom živote modlili za
duše zamulých! Nech to robí každý jeden pre druhého! Boh po1.ná mená
každého z nich. pre milujúceho je všetko možné, treba len chcie! POmáI1Mt
iným. To preto, že veta iudí zlyhalo, deje sa toÍko zla. Bedlite za nich! Tak
stratí peklo svoju moc. Vaša láska zv(tazí! - Dávam vášmu vnútornému životu ešte ~ so zvláštnou
mila.tou. Budte ako tie parmy, ktoré majú pripravené svoje lampy. pre
všetkých, čo tak činia, platí toto prisiúbenie! Môžete pre nich získal~! smrt
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je pritýchIa, ale vy tnôfdepomôci náhle umierajúcim. -' Moja 'láska má vda
ciest - Zoberiem diablovi vietor z plachiet.
Staňte sa Mojimi rybánni. Chcem vaše siete naplnil a v~ pa;Yätii chodte oo
celého sveta, -chcem ~. urobiirybármi iudí!
Duch Svätý rozmnožil a O'!>lávil tieto slová. chcem ti túto cestu ukázal. Moja
siet je veb jemná, má neviditelňú moc, vclký pníd milosti, aký svet nikdy
n e z a ž i l . '
Táto cesta ide celým Mojím uttpením, počnúc od Olivovej hory' až po
Nanebovstúpenie. Všetko som vám poručil a dal som vám na cestu, čo
potrebujete.
.
S Mojim utrpením v~ posielam - Mojou l~ou ~ pasilňujem.
pre moju smrtelňú úzkost si môžete veia vyprosil! Obetuj ju dehne tiež ~za
úbohé duše! Obetuj ~u smrtemú úzka;i za duše, ktoré zomierajú 'bez
prípravy. Takto získajú miIost spasenia na pamiatku Môjho krvavého potu.
7. zošit
41

Ježiš -

mi lásky"

Dicla, nestrácaj čas! 'Je zvlášt drahocenný! Nemôžete predsa predl'ži ani jeden
deň, ani jedenú hodinu.
Budte detmi lásky! - Každý deň začínajte odmova! Boh ho prikryje svojou
----láskou.žiadmrhodina sa nevráti! Neobzerajte sa dozadu, lebo zabudnete na
prítomnost. Tá je najdôležitejšia!
U mňa je spočítaný každý deň, a ten posledný pride určite. Môže ju priniesi lebo l~ka všetko pokvyje. Nenechaj sa nikdy znepokojit! V tom je skrytý
diabol. Ja nevzbudzujem nikdy strach, lebo M~a láska pomáha zvíiazii nad
každou temnostou. Zlo vždy útočí a klame. žiadna duša nie je toho ušetrená. Preto: znášajte sa navzájom! Láska je najsilnejšia zbraň, ona premohla smrt a všetky zbrane pekla. Boh je
milO'!>tivý všetkým hriešnikom, ktorí k nemu volajú. Jeho pomoc nepríde nikdy
neskoro.
Nene.chajte sa oslepil diablom, je duchom lži a nepokoja.
Modlite sa často otcenáš! Kto ma oslovuje, ten neostane bez odpovede.
Zaligotáte sa v Mojej láske. Spoznáte Ma. Otvori sa vám duchovný zrak.
čo vie dieta pred narodením? Leží ono ukryté pod srdcom svojej matky a
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dostáva od nej všetko, čo je potrebné pre život. Tak isto sa doje s:ÍUdským
telom. cem Mňa sa môže všetko vyplnil - na tele i na duši. To Ja, ukrižovaný
Kristus k tebe hovoom.- Dida, počúvaj! Takto sa máš modIii:
"Ó, ukrižovaný Ježišu, náš PáD. a SPaSiteI, úpenlivo Ťa prosim,
zmiluj sa nad nami a nad celým svetom!"
Všímaj si hlas srdca! Nesmieš ma prepočui! Nevolám fa nikdy meootn, ale som
tu jednoducho ako tvoj krái.
Jjl som KltÁi.. LÁSKY!
Milujem srdce a myšlienky, ktoré smerujú ku mne.
Diela, nenávisi voči mne je veiká.! Sotva môžem upokojil lmev Môjho otca.
. Modli sa mnoho, tak mnoho, ako len tn&žci! Diela môže vda vyprosil svojimi
modlitbami! Daj mi len svoje srdce, aj

ked je malé! Môžem ho rýchle ukryl pred tvojím

vrahom...
Nepoznáte opravdivú Božiu lásku.Mmíte byt zajedno s Bohom a kooat jeho
vôiu! Nesmiete sa.. pcNavtt proti Božej láske a obrátil sa k Bdtu chrbtom!
Hovor často:

"Pane, nech sa StaDe 1Wja vôla, vždy a všade!" .
Máme si vážit Božie prikázania, ale nesmieme prepadnúi panike! Strach
nespája,- ale rozckJuje. -Diabol vám spoza-chtbta podsttkuje-príležitosti-ku zlu.
Rozv.iruje minulost, ked ináč nič nezmôže. 0l0ČIte odvážne v ústrety Bohu!
Láska rozpre&iera ramená aj stratenému synovi. otec ma vidí v každom
človeku. Na nikoho som nezabudol, presvedčíte sa o tom vo večnosti. - Beda,
ked je človek nevdačný! - Moje srdce holo plné vdaky! dakoval som za duše,
ktoré by to mali robil, a to nerobia.
Môj život hol plný v daky k otcovi všetkých duší. - ČIakOVal som za synovstvo
Božích detí. Mojimi zásluhami ste sa stali ddmi Božími. Nech sa z vašich sídc

neuS:ále ozýva dakovná modlitba!
Moja ~ vás bude večne potešovai! - preto znášajte trpezlivo križ, ktorý vám
Bdt dal. Plnenie Božej vôle vás naPlní ~ a duše pripraví na návtat k
nebeskému Otcovi. Tento čas tu na zemi je pre vás len skúškou.
Skrz moju tŕňovú korunu bola z vás sňalá kliatba.
Bola to tajomná korma, ktoru nikdo viac nemôže sňal Som ňou korunovaný
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naveky! Jej výmam je veikým tajomstvom.
Je to KORUNA LÁSKY! - dakujte za tento dar Bohu! Aj ja som to urobil!
Kolko milosti "získa človek za to jednoduché slovo "dakujem"! ... Bedlivo
chráňte Moje srdce skryté v Sviatosti oltárnej - nikdy neprestalo bit za vás!
Na slávu Môjho mena musí byt zvrlmutý do priepasti diabol so sv~imi
služobníkmi. Ako sa ma obávajú tIl<lCJ:lO§ti pekelné! Volajte ma mojím m.enotn!
Je to i meno Mojej duše.
O spovedníkovi:

on

zastupuje sv. petra. Prostredníctvom jeho slov pomáham duši. Ktorej sa
modli Oicenáš za pokorné srdce! Táto čnost prichádza od otca. - Nemožno otca vnícnejšie prosil. Pokial je to
len možné, vždy si kiakni! Boh ti dá všetko, čo potrebuješ. - Najprv túto črni,

ktorá je založená na láske.
Pokora má brata, ktotý sa nazýva sebazapietanie. ČnCSi si uktývaj! ... Ai ja som
vytrpel urážky. Chceli ma aj kameňoval Hovor: Oice, odpust im!..." než som
tak konal.
Moje utrpenia nech ia posilnia Moja láska nech ia miluje Moja pokora nech ia očistí!
Ludia mi nerozumejú. Mnohí si nedajú žiadnu námahu a chcú byt spasení.
Napriek tomu im musím pomôc~ pretože láska musí všetko prebudil k životu!
Moje dielo je nesmieme iažko vydobyté! Kto to vie ocenii? žial, málokto.
Aké iažké boli Moje <hli na zemi! Jeden iažší ako druhý. - Robil som za vás
pokánie! Celý Môj pozemský život som ho činil. Je nespočetne vda tých, ktorí
ma vôbec nenasledujú a idú svojimi vlastnými cestami.
Málo zostane veriacimi až do smrti!
Aký <NUnotený som bol na mojej ceste.
pred Mojimi očami bol vztýčený kríž. Aká rýchlo sa na Mňa zabúda. Akó je
len vernost pekná čnost! Zachová si na večnost: svoj lesk. V~te svojho
Anjela Strážneho o pomoc! Boh vám ho dal na vašu ochranu. Anjeli sú
posllŇ1Í sluhovia pána. Každý z nich má určenú úlohu. Majú sviilý úrad. - Len
malokto z vás vie, ako milujem dôveru. Vítam ju s otvoreným náručím! Dida,
myslím tým aj na tvoju dušu.
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Musíš

be7htanične

veril -

be7htanične
bemranične

dúfal miloval -

Takto ma nasledujte!
Boh v~ miluje v Duchu Svä1om. on je život duše. - MtdU nerammejú ~
láske. Hriech ich zahnal daleko. Všetky Moje volania ~ prepočuté. ženú sa do
záhuby. pre mnohých už niet cesty späl. Ich duše ~ zaslepené, zahalila ich
temnota a iarcha hriechov.
Satan ich odohnal z Môjho ovčinca bičom. hriechu. Opustili Moju Cirkev, od
ktorej sa predtým odvrátili. žiaden z nich sa ned>káže vrátiL Moje stdce sa však
snaží o ich návrat so všetkým, čo Moja láska vie vynájsi Nikto by :ne1'lÉe1
nebo, keby som nenechal svoje srdce otvorené. Skrz toto srdce je nebo úik
blí~. Povedal som: "Kto so mnou nezbiera, ten rozhadzuje!"
Koikí mysleli na zber? Nezachraňujú ani sv~u vlastnú dušu! Vela sa modlite
za tých, ktorí nepoznajú Moju cestu!
Každý žije z Mojej lásky. Ináč by nebolo možné spojii sa s BOOOm.
Každý musí znášal iarchu hriechu, aby mdlol byt od neho oslobodený. Nikto
sa nedokáže sám od seba oslobodiL
Duch Svätý je váš veiký pomocník. pro>te ho úpenlivo! Neprepočuje žiadnu
prosbu. Ja sám som povedal slová na jeho zastúpenie, aby som vás posilnil v
boji proti hriechu a peklu.
0, akú veikú pravdu obiahujú tieto slová!
Neviditclné sa &alo väčším, čistejím. Nebo má iné svetlo, ktoré iudia ešte
nepoznajú.
.
Majte len Dôveru! Strata dôvery je rozšírenou chorobou mnOO.ých iudí. Je to
prvá rana, ktorú udelí zlo.!
Dôvera je neviditelňá moc, ktorá ničí plány pekla
Duša majúca dôveru· istotne získa odptN.enie. Diabol ~uje vždy proti tejto
čnosti. Dôvera je základným kameňom Božej lásky! Tak, ako z najtneršeho
otvoru v balóne uniká vzduch, tak sa stráca láska z neveriaceho srdca. Skúmaj
vždy svoju dôveru k Bohu! Drž sa jej pevne! Poznám p1l:dsa všetky prekážky,
ktoré stretávajú iudí v ich živote. To ich však neospravedlňuje, re stIatili
dôveru! Rozumieš teraz, čo som tým chcel povedal? Kto dÔVenJje, nebude
potrestaný, ani zatratený! Nepozerám na tvoje chyby. Moja láska sa nedá
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celk<m pochopil rozumom! Moja láska ia obmyje, nech by sa :bio čokoivek.
Môžem najväčšieho hriešnika zobral a pritiskn.úi na svoje srdce. - Kto by
mi v tom mdlol zabránil?
Modli sa vždy k Buchu Svätému, ktorý vedie duše! Duch nepozná tiadnu
prekážku, jemu je každá cesta volťíá!
vda pred vami Z08tane.ukryté. Tak je ~ vaša zásluha.
Dôvera je vzácna kvetina a má svoju vlastnú voou.
Nevzdávajte sa, to by bolo nesprávne! Túto pravdu šírte do celého sveta!
Dôvera vyšla z lásky! M<YŽno miloval bez dôvery? Viem, aké sú vaše chyqy~
predo mnoo sa nič neskryje. pretože viem o VB.:j úI:dxBi, tm&m sa nad vami
:dutoval. Myslíš si, že som prišiel Wadai vaše chyby? Ako málo poznáte M~u
lásku! vaše pády však majú tiež pozitívnu stránku, pretože vtedy ma začínate

hiadai
Túžim. jednoducho hiadtei do vašich oči a navrátil krásu vašim dušiam.-!
za žiadnu cenu sa však neoddajte nemVÍl!ilÍ! Kto nenávidí, tresce sám seba
najukrutnejším SPCmbOm. To mňa nenávidí diabol v každej dmi. Vidy ochotne
odpúJiajte! Toto je najdôležitejšie na tejk> zemi plnej be2ptávia. smieme utekal
pred nenávisiou, ale nikdy nesmieme sami nenávidiei.

8.1'.QŠÍt

"Srdce Ježijow)"
M~e Najsvätejšie Srdce nie je tak Uctievané, ako bolo predtým. Udievajte.si
neustále Moje Srdce!
Snice Ježišovo existuje od počiatku - tak hovori Duch, ktorý vychádza od otca.
Bolo to Moje Snice, ktoré prinieslo vykúpenie. M* Srdce sa pre vás nanovo
otvori. S touto pomocou stratí peklo svoju moc - tak privediem vaše duše do
bezpečiaLMoje srdce vám otvori nebesia a splní každú va<iu ~. Vyvediem
vás z ~to tiesne, ktorá pngihla iud. - Z<Saňme tn tejto pravde, ktorú nemomo
sfalšoval - tou pravdou je láska. Vždy olxJarujem prosiace ruky, ktoré sa ku mne vystierajú. - Láska, ktotá
vyteká z Môjho Srdca, je vclkým tajomstvom. - To som ja sám -BOH ~
LÁSKA!
.
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Všetka: láska vychádza z Božského Snb. .., Moje Srdce vám prinieslo prisiúbenia VeiW Mojej lásky musí. byt všetkým viditelňá! Pocňa toho sa spozná.
Moje milamienstvo.
,
Dôverujúca d\Šl môže odo mňa všetko získal pre túto oddancsi vyktvácalo
Moje Srdce.
Počúvajte pozorne Sv. otca - dobre ho len počúvajte, aby ste rozpoznali Môj
hlas! Jedná sa viac ako len o vieru. - Ide o Moje srdce v iudskej
prirodzenosti! - i.udia zhanobili Mqju lásku, ktorú som pre nich priniesol!
Nikto nepozná Moju vmešetlo!.i. - Keby ste ju pomali, padli by ste všetci na
kolená Tak hlboko som sa musel ponížil, aby som vám· mohol otvorif svoje
Srdce. Nik sa neodváži pozriei na Moju tvár, ked sa modlím k svojmu Otcovi.
Boli ste posvätení Mqjím odovzdaním sa na križ, z ktorého k duiiam prichádza
svetlo. Z Môjho raneného Srdca neustále vyteká kIV k iudským ~iam.
Lásku nemožno zmerat. - Mqje Srdce je otvorené pre každého a nikto ho
nemôže uzavriet. Bol to Boh, ktotý ho prikázal otvoril! Všetci by padli tvárou
na zem, keby spoznali opravdivé rozmery tejto milosti. Bo7ská sila milosti by
oslepila vaše oči, preto mltid.a byt ukrytá v Mojej iudskej prirodzeno&ti.
vykúpenie ešte nie je ukmčené. - Neviete, že vykúpenie je LÁSKOU,ktorá
nemá konca? -Kto by ma mohol miloval bez toho,aby bol sám milovaný?
Vsetko je ešte len na začiatku. Je potrebné, aby ste poznali Moju lásku. Z lásky
k vám ~ otvorilo Moje Srdce. Všetko to sa mohlo udial len v Mojej iudskej
prirodzenosti. - Vsetka láska Môjho Srdca bola darom pre vás. - Mohol som
130ha spojii s 1udstvom. Moje Srdre je prameňom večnej lásky! Mojím želaním je, aby bolo bez
prestania uctievané. - Chcem svoje Srdce nanovo otvoril.
Ked J. Klotzová pobozkala ranu na Ježišovom Srdci, počula sová: - Obetuj to
za žijúcich, ktorí ma ešte nemôžu nájst. Ich viera bola vytrImutá aj s koreňmi.
Moju lásku však nikto nezastaví. Moje milosrdenstvo nakooiec zvíiazí. Každá
kvapka Mojej krvi pretiekla cez srdce Mojej Matky. Týmto spôsobom je ma
nástrojom Mojej lásky. Moje Srdce je plné lásky k všetkým ~am. Mojím
pričinením sa môžu duše navzájom obohacoval - Dovoite, aby som mohol vo
vás pôsobil! Tvoja dôvera je pre Mňa láskou. - Týmto spôsobom sa dajú prekooat všetky

prekážky.
Slová po sv. prijímaní: MnOOO hostií sa znesväcuje tým, že padajú· na zem.
Mali by sa vykooával pobožnosti zmierenia!

čoskoro pride trest na váš kraj.
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VWko sa musi odpykat!
Pekelné mocnosti striehnu na vásl Zhromaždujte sa okolo svätostánkov vašich
kostolov!
Kňa7stvo sa prerodí úplne nanovo! - Potrebujem k tomu oddanú ck.šu, ktorá
zanesie daIej Moje svetlo. ukážem ti, na čom sa zakladá táto sluz1:a Je to úplne
niečo nové: Neustále vdychuj Moju lásku! - Je to pníd milostí, ktorý
Moju príto~ premieňa svet. Myslí vždy na to, s každým svojím dychom.
Modlí sa: "Ježiš, dýcham láskou k Tebe." - vtedy neprestaneš miloval a daruješ
mi každý svoj vdych.
Vdychuj Moju lásku, to ti môže nmoho nahradiL Vždy budeš mysliei na Mqu
prítomnosi Takto zostaneš verná mojim slovám: Zotrvajte v Mojej láske!"
To je najktaisia cesta, ako vás naučil Mojej láske. Nechal som svoje Srdce
otvorené, aby tam vaša láska našla ochrarm. pre nmohých to bude novým
začiatkom. - Každý vdych nesie nový život! Pamätajte neustále na túto milasi
a majte otvorené dvere pre druhých! Láska môže Iiečii - zapamätaj si túto vetu!
Je to liek milosti. - Nikto nezomrie po takomto liečení! Dýchaj s láskou ku
Mne - tak sa čerpá láska. Je to žriedlo pomoci, ktore zriedka kto pon - som
pre vás prítomný v Najsvätejšej Sv. Oltárnej - v mojej Bo7skej a iudskej
podstate v jednote s Bohom. - Som darom pre duše, nie pre rozum!
často opakuj: "Ježiš, viem, re si milosrdný" - takto si ma uctievaš zvláštnym
,
spôsobom.
Moje milosrdenstvo potrvá naveky. Udelím túto milost nehodným a prikryjem
ich plášiom svojho milosrdenstva Celé Moje vykúpenie bolo pre tento ciei
po<ktúpené!
- Je také jednoduché stretnúi sa. s Mojím milosrdenstvom, ked sa dôveruje! Dôvera je hlboko ponorená do tejto milosti. Ako len plakala moja Matka, aby vyprosila dušiam túto milost! Bez mojej
Matky nik nemá prístup do MÔJoo Srdca - VeÍmi trpela, ked sa otvorilo Moje
Srdce. Skrze tento mučenícký krst bola prijatá Bohom, aby vám pomáhala. - Je
to velký dar pre nebo i zem! - Tak sa stabi Kráiovnou obety. Každá kvapka
krvi z jej srdca sa pre nás obetovala - Jej srdce holo bolesiou rozpotené. Dieia, ten zázrak bol pn1iš veiký.

rez

Boh sa prihovára k duši - to sa týka vás všetkých. - presne to zapíš!
- Každej duši patrí Moje srdce! - LÁSKA sa daruje - a chce sa so mnou
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zjednotiL Láska vyžaruje z MÔJbo Srdca. - Týmto účinkom IIl1:5Ítn ohrial dušu,
aby mohla pôsobiL
Ako vda du5í už vychlado! - odtrlili sa och Mňa - a ja tak túžim, aby sem ich
movu získal. Stratili sa ako perly. Klesajú vždy viac a viac. Dovoi, aby Moje
mil<N"denstvo pôsobilo cez teba! To je najhl~ láska, z ktorej nebude nikto
vylúčený. Ako len túži Moje Srdce, aby mohlo darova! lásku! Mnohí žijú bez lásky.
Nenachádzajú Ma. Idú opačnou cestou. Túžim zapálil v nich svetlo, aké ešte
nepoznali. Keby 1udia viac verili v Moju iásku, nebola by bieda taká velká!
JtNína Klotzová: "N~milosrdnejší Ježišu, verím v tvoje milasrdenstvo!/I
Nato počula slová pána Ježiša: čiň tak neprestajne!
... Viem, že Moja láska spôsobuje bôi, pretože sa jej nič nemôže vyrovnal.
Všetci iudia sú Mojimi dietkami - všetci, bez vynimky! Mqje dielo spa-;enia
nepozná hranice. Uskutočnilo sa v Mojom Duchu a pokračuje v Mqjej obeti.
Nik nemôže nič dokázal bez Mojej účasti. Môžeš stále prosil, môžeš stále
pomáhal. Všetkým paskytnem pomoc. Riekol som: /lProste a dastanete!/I - či
to nie sú Moje slová?! - Tvoja viera je prejavom lásky.
... Snaž sa stat svetlom pre spolubratov. Obdaruj ich milostami vyprosenými v
modlitbe. Toto je skutočná pomoc blížnym, ktorá siaha do vei:J:lasti. žiaden deň
bez lásky k bližnemu! Milujte sa navzájom -tak, ako ja milujem vás! Toto
je prikaz Mojej lásky. - Boh nedopustí, aby diabol uskutočnil svoje plány.
znovu budete spmai ruky k modlitbe - aj te patrí k prejavom lásky. Len toto
je pravá cesta. Kooajte tak jeden podia-druhého.
Prichádza predpovedaný čas.

MODLITE SA PREJAV LÁSKY.
OSVOJTE SI TÚTO MODLITBU!
PREJAV LÁSKY UPEVNÍ zÁKLADY CIRKVI!

...Nič nevyjde nazmar z toho, čo konáte pre Boha, aj ked sa vám to tak
zdá. Je potrebné stále vela obetovania sa. Všetka zloba dnešných čias
vyjde najavo pri konci sveta. O to väčší bude trhnnf dobra. VabI
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modlitbou získate čas! Boh všetko videl a uchránil vás pred záhubou.
Celej prírode hrozí zánik, ale Boh bude pre vás záchranou vyžiada si
všetko naspäi - tak ako to musí byt - kedže je spravocDivý.
poznám .všetky duše, ktoré obetujú M~u krv pre spásu sveta. Právo a
spravodlivost ožiaria svojím svetlom lld;tvo upadajúce do priepasti.
Všetko prebehne pred Mojou tvárou, zatiai čo priepasi sa bude snažii
uzavrlet, berúc nádej na zmŕtvychvstanie.
Nebyt Môjho tela a ~ odniesol by si satan vftamvo nad všetkými
pokoleniami. Moja láska mu uzavrie cestu, preto tak urputne 7ápasí.8
kňamri

PREJAV LÁSKY:
pri každom prejave lásky planie oheň zmŕtvychvstania, ktorý je
nositeiom života. Tento prejav musíte obetovat Môjmu srdcu s celou
nábožnostou. Budú sa konai velké zázraky. Takto Moje srdce rozmnoží
lásku. Kiežby ludstvo pochopilo, čo dokáže moja láska! Prejav lásky
je pro;ebnou modlitbou v ča<;och najväčšej biedy, ked hasne svetlo a dUS
stráca oporu. Pozdvihnite však hlavy! Dôverujte láske, ktorá vás uclttáni
oo záhuby. Prejav lásky zmôže vela, povznáša k výšinám.
Moja láska je milosrdná, je prekážkou v konaní diabla. Každý prejav
lásky je, v duchovnom zmysle, prílivom čerstvej krvi, oddychom duše tak hlboko je so Mnou ~. Pra.tredníctvom Mojej duše môže daltávai
život každá ludská duša. Prejav lásky je tajomstvo, ktore satan
neprekoná. Vela jeho zámerov ostalo zmarených.
Boh je milosrdný k iudským dušiam,
Boh je pritomn všade, kde ho hIadá ludská duša.
...čas sa nezastaví, je spätý s Mojím milamJeMvom! láska dáva pokyny
Môjmu milasrdenstvu, preto sa vám cb;táva tolko milosti.

Kto miluje - ten zachraňuje!
Kto zachraiuje - ten miluje!
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TIkot môjho skica je spojený s'prejavom lásky. Nikto nemôže zadržai
čas, tak ako nikto neZBStaví údery Môjho stdca.. Ozvena týchto stdečných
hodín zamie v Svätopeterskom chráme v Ríme., Ani tam čas nenájde
návrat Prejav. milcsti zaznie celým svetom,. ktorý ho bude počúvai. Jeho
moc rozpálii duše je väčšia ako nikdy chsiaL Každý ma píjme v svojom
srdci, až sa spoločne spojíme.
...Najväčším 7Jizrakom Mojej lásky je Moje Eucharistické telo. Ludský
um to nepochopí! - Povedal ~: "Toto je Moje telo!" ~ kto môže
rozdelii Moje telo a slová?! - Musíte sa. znovu stat dietkami Božími
pra;ttednictvom Mojej lásky. BOH JE LÁSKA - tento ~ je
umiestnený na Mojej hrudi, každý ho môže vidiet! patrí všetkým. SOM
TEN, ktotý to stiekol!
...Z Môjho stdca vyvierajú všetky čnosti s obrovskou silou. som čerstvý
ranný závan vetra, prinášajúci awieženie, predpoved večnosti. Slnko i
Mesiac tratia pri tIme svoj lesk. Moja podstata osvet1i1a nebesia
neopísatelňe ktásnym svetlom. Moja láska Da nikoho nezabúda. Moje
srdce v~ povznesie k nebesiam a zaprí~ že zabudnete na staní zem,
kým nevznikne nová..
Kedysi ~ riekol: ''Pristúpte ku Mne_.'" - vari to nie je príslub? Moje
srdce má moc urobil z v~ celkom nových iudí. Pomocou lásky v~
odovzdám znovuzrodených do ník Môjho Otcat Ked to učiním, bude
Moje poslanie splnené. otec nebeský vám daroval lásku a ja vám ju
prinášam vo svojom stdci. Doch Sv. rozprestiera svoje ochranné krídla.
Je výrazom a pra;tredníkom Mojej najhlbšej lásky skrytej v Mojej krvi.
Moja' pozemská pút bola plná sväta;ti, lebo Boh prechádzal krajinami v
ludskej podobe. Boh uskutočnil tú p.-emen~ aby človek cb;iahol svoj ciel
- návmt k Bohu. plný pokay som prišiel na zem, plný lásky v&túpil som
na nebesia. PaslllŠnosi hola vrytá v Mojom srdci. Srdce ma hrialo
nadbytkomhisky a hojne v~ obdarilo.
...Otec vás najviac miluje, keČi sa k nemu modlíte. Najmilšie sú mi tie
dme, ktoré žijú PXĎa vôle môjho otca. Zapamätaj si dobre tieto slová!
Vyšli z Môjho milujúceho; za vás obetovaného ~ ktore som obetoval
so svojou krvou za vás a ku' cti môjho Otca!
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PriStÚJ:te k Môjmu žriedlu

načerpai svetla! Toto Božské svetlo je

obrazom najhlbšej lásky. Moja láska je nezmenitelňá, darujem ju
všetkým. Boh pozná nebezpečenstvo ohrozujúce Iudské duše. Nastala
fažká doba pre ludské mravy. Na prosbu Mojej Matky vám daruje
Boh čas milosti. Moja Matka je vašou ve1kou orodovnicou. Patrí Môjmu
srdcu i vám. Dôverujte Mojej láske! Nikdy neopustím svoj lud! Dôvera
a ešte raz dôvera - neprestajne proste o tú miIOSi To z Môjho srdca
pramení milam:lenstvo - nech je to pre vás útecha v dnešných časoch!
som živým chlebom z nebies. som Pravda, ktorá prijala na seba ludské
telo, slovami "nech sa stane"! Tak som sa stal chlebom, prihot:oviac svoje
telo, aby vydalo svedectvo o pravde. Boh je pritomný v tomto ChJ.ebe všemohúcnost sa znížila k zemi!
~ chlebom!
Učiním velké zázraky! RozmnoŽÚll eucharistický chlieb vo vašich
dušiach, preto otvorte dókorán svoje srdcia! Uverte mova v Moju
všemohúcnai! To ona koná zázraky. Všetky duše musia mal svoj
podiel na tejto obnove!
Svojou láskou ukazujem vám cestu. Nech ňou kráča celý svet a život
bude nádherným. - Bremeno hriechu tlačí svojou váhou iudstvo k zemi.
Hriech je velmi nákazlivá choroba. Som lekárom a prihováram sa k
tvojmu srdcu. Iba ja môžem otvorit Iudské srdcia, onedlho ma budú
počui
.
velké sú zázraky spôsobené dušami. Dám vám moc pomôct
hiešnikom. počujem každý šepot Láska pomá každú slabiku. Vo večnati
sa dozviete, ako som vám pomáhal Ku každej modlitbe som pridal
zázrak - zázrak lásky, ktorý sp&;obí vašu záchranu! SPOVte niky k
modlitbe! MilcNi už na vás plynú. Nikto z vás ma nemôže wtiei, ale
miloval IIlÔ'& Qždý. Každému, kto ma 0_ to poprosí, otvorím svoje
srdce. Ako len rozmnožím svoju lásku V8ŠÚn prostredníctvom! Moja lav
tečie tJ.etmi1:ajne a obmýva
duše. Každá CWa má svoje VIamé SIdCe
dané jej od otca Nebeského. Toto srdce predstavuje nesmiernu hodnotu.
Má nezobrazitelňú vJastnosi,· ktorú iné stvorenia nemajú - môže PrijáBal

som

"*

od Boba lásku!
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Len do lud<;kého srdca Vstupuje

Boh. ktorý je prame ňom lásky.

o sviatosti pokánia:
...Prameň milosrdenstva nikdy nevyschne pre toho, kto sa k nemu blíži s
pokorou. Je dostupný každému. Pristúpte a pite z tohto prameňa! Vaše
duše budú uzdravené. Príďte k pôvodcovi lásky, ktotým som ja sám!
Nielen svojim učeníkom som umyl nohy - všetci, ktorí budú pit z môjho
žriedla, budú očistení. Po každom vymaní hriechov sa stanú vaše duše
čistými ako po svätom krste .
...Ako som plakal nad osudom Jeruzalema - tak teraz plačem nad vami.
Vari ludia tak oslepli, že sa odvracajú od sviatosti? Neuznávajú Ducha
Svätého, protivia sa jeho konaniu. Je to najväčšia potupa môjho srdca. To
sú už hriechy proti Duchu Svätému. Mnohí si ne uvedomujú, čo činia!
Ó, biedne ludstvo, dajúce sa tak oslepii!
Mnohí sa cítia nevinnými, pritom sú plní jedu!
...Som štedrý Duchom a pomáham v biede! Aké velké bohatstvá plynú
z MÔJno srdca k luČiom a s akým znevažovaním sú často prijúnané! Akí
úbohí sú takí ludia! Tolko nešfastia, ako teraz, ešte ludské oko nevidelo.
Moje srdce krváca! Vari je možné zatváral oči pred láskou, akú vám
~jem? Hiadám neprestajne chre, ktoré by mi chceli vynahradii to, čo
iní zavinili, aby som mohol spasi! ich duše.
Beda, ked je človek nevdačný! Aké vďačné bolo Moje srdce za každú
dušu danú od Boha. Velaz tých duší sa teraz odpláca nevdačnosiou. Môj
život bol preplnený vdačnaiou k Bohu, Otcovi všetkých duší. dakoval
som za synovstvo Božie. Získali ste ho za Moje zásluhy. preto vždy
noste v svojich srdciach dakovnú mod6tbu! poČiakujte sa za lásku, s
akou som prelial za vás svoju krv - pretože všetko je láska!
ČJakujte Nebeskému Otcovi, ako to ja činím. Aké je to ~ slovo a ako
vela obsahuje mileSi! - Moje srdce je prameň lásky. Láska žiari do
vnútra každej duše vo všetkých časoch! Takéto milosrdenstvo je láskou láskou k Otcovi, ktotý zachraňuje každú dušu zahrnutú v jeho pláne
spasenia. Moje srdce je plné lásky!
prídte do Môjho srdca! Je preplnené láskou a túžbou spasii vás! Spasím
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vm; svojou vlastnou dušou, ktorá vnikla do Môjho srdca.
duše, aby ich odprevadila do nebeskej vlasti.
Láska používa vela ciest, ktoré pozná len Boh!

Hiadá SClatené

Modlitbová čast

spasitei o modlitbe:
Dokážem všetko premenii, alebo odčinii! - Moje možnosti sú
bezhraničné! To na hlas Môjho slova sa nap1ni1a prázdna siet. Tak:
môžem obdaroval dušu hojnosiou, ak bude zachovával Moje prikázania.
Moje slová majú aj dnes tú istú moc ako v minulosti. Musíte ich len
prijímai svojím srdcom. Takto učinia Moje slová zázmky. Nit
nehovorím nadanno. Som pritomný vo svojieh slovách..
žena, ktorá sa dotkla Môjho nícha, žije dnes a bude žil i zajtra. Som
prítomný aj vo svojom rúchu.
Diela Moje, taká musí byt vaša viera! Ked bozkávaš Môj obraz, b0zkávaš Mňa samotného, pretože to tvoja duša ma pobozkala. Nebozkávame
predsa niekoho, koho nemilujeme! Ked sa niekto m~ postupuje
uvážlivo, pretože sa prihovára ku mne a uctieva ma touto modl:itbou.
Podobám sa ozvene, odpovedajúc na modlitby. či už je modlitba
odriekaná nedbanlivo, zle a či rozvážne - vždy je vyslyšaná, akoby san
sa modlil ja sám. Pretože modlitba je niečo ohromné: mOdIIi sa treIJa
srdcom. KeČl sa váin živa bude zdai tvrdým, hiadajte útechu v modlitbe
a slnko sa opä! rozžiari. BJadajte mty pomoc Ducha Svätého!
dá
všetko do správnych koiají.
V modlitbe sa obraciame k Otcovi, Synovi i Duchu Svätému, pretože
Boh je Najsvätejšia Trojica. Hoci presne nevieš, čo mamená "mcd1ii sa",
smieš sa slobodne modlil. V modlitbe pomáha Duch Svätý. Modlitba
môže dušu povmiai k výšine, ako krídla povmesú vtáka k letu. .btvujú
však rozdiely: nie každý sa môže· vzniesi k letu sia ranný škovránok.
častokrát je tafro sa modlii; duch sa ledva odpútal od zeme. Modlitba
predsa priniesla dobrú ~ hoci ostala pre dušu tajomstvom. Každá

on
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modlitba daňahne nebo, tak ako kadidlo má svoju vlastnú vôňu, ktorá
obklopuje oltár.
Počas modlitby ma znovu nachádzaš.

PREJAV LÁSKY:

Ježiš, Mária, milujem vás,
zachráňte duše kňazov, zachráňte duše! s VeĎrOU probou smiei tento PREJAV LASKY s každým
dychom
a s každým úderom sníca täcknít zopakovai. II

Po spovedi:
"Večný Veikňaz, zmiluj sa nad kňazmi abohoslovcami!"

Prejav dôvery
Boh ma miluje! (Odriekajte túto modlitbu na Anjel Pána!)

Krst nenarodených
Dieia moje: vezmi svätenú vodu, kríž a požehnaj detské duše, OOdane
hovoriac: "Boh vás požehná a ochráni, Jeho svätá tvár žiari nad
vami. prijme vás do lona svojej nekoneinej lásky!"
Ja viem. že si milosrdný.
Večný <:>tce, obetujem ti všetko, čo pochádza ro srdca Tvojho syna.,
Tvojej nesmiernej lásky akozacb;fučinenie, v Duchu Svätom - za
hriechy tohto sveta a pre dobro Tvojho svätého ludu!
Odriekajte:
Aj tvoje ruky sú· otvorené, aby vás obdarovali.· LÁSKA JE MILOSt!
vždy hovor:
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Pane Ježišu,

milujem ia touto modlitbou!
milujem ia touto prácou!
milujem ia v spánku!

Týmto spôsobom všetko, čo robiš, bude výrazom tvojej lásky ku mne a
diabol, ktorý ma velmi nenávidí, nas nebude môci oddelii.
Modlitba:
Ó, Pane prijmi môj zrak i moj sluch do svojho vmítra,
očisti všetky moje zmysly.
Pomôž mojim myšlienkam újst pred hriechom,
moja reč nech nie je pre Teba pohoršením!

Daj, aby moje ruky pracovali pre Teba,
aby môj zrak sa upínal vždy na Teba.
Nech moje kroky vedú Tvojou cestou,
nech vidím Tvoju vôiu vo všetkom.
Z každý mojim dychom prosím Teba, môj
spasiteiu, rozpái moje srdce ohnom Tvojej lásky!
Amen!"
Mod6tba k Spasitelovi za6atemu smrtelňým potom:
otcenáš...

- za tých, ktorí zomierajú náhle bez pripravy,
- za tých, ktorí si sami berú život,
- za tých, ktorí sú zavraždení,
- aby k nim prišiel Duch Svätý, ktorý je sám život! "Ukrižovaný Ježišu Kmte. pán náš a spasitel pro;ím Ťa - zmiluj sa nad
nami a nad celým svetom!"
t02

Boié, nech sa stane vôla Tvoja, vždy a všade. "
Modli sa kaŽdOdeJme oicenáš s úprimným srdeonI! .
často hovor: "Ježiió, každý môj dych obetujem Z Iäy k Tebe!"
Láska môže wii - zapamätaj si tú vetu. - Liek darovaný pra;tredníctvom lásky uzdravuje - nikto neutririe.
Vo svojom srdci noste vždy dakoVDÚ modlitbu!
dakujte za lás~pre ktoní som prelial svoju krv za vás, pretože vktko
je milo6i! dakujte Otcovi Neóe8kému, aj ja som tak konal:
Aké jednoduché je slovo Hdakujem", a také bohaté v lIlibti! .

Modlitba pred. Oltárom
Svetlom, ktoré..žiari

z Najsvätejšej· sviatosti,
CbV, nech sa dušiam zdali
zbavil sa hriechu, starosti!
Spasitel môj milý,
s tebou chcem putoval
a stratené duše
k tebe uasmerowt!
že na tejto zemi
tápem v temnosti,
obdamj mi dušu
svetlom milosti!
Ochraňuj

mi dušu

v sviežom duchu,
Obdamj ju láskou BoIta·Ota,
a zbav ju od hriechu!

ukry v Srdce Syna,
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plné svätých ráD;
moju ·biednu dušu,
pred Iuiechom·ju dmíň!

Daruj mojej duši
život radostDý,
pretože tá láska,
to si predsa ,'lY!

Modlitba k Matke Božej:
Matka Božia, pred Tvojou tvárou padám
a útechu v Teba vždy si hiadám.
Si plná lásky, ktorá neprestáva
a

daIY pomoci nám stále dáva.

To Tvoj Syn Boži nám Ťa VeOOWI,
hoci jeho láSku ind neopätoval!
Si pre naše srdcia veikým porešením,
pretože od Boha ideš s rozhrešeDím!

l .

Poznáš našu zem i naše osudy
zachráň nás, Matka, od večnej záhuby!
Zmiluj sa nad nami, Milostiplná,
uzdrav naše srdcia svojou láskou k nám!
Útecha hriešnikov, ozdoba neba,
ltiky Tvojho Syna, velmi nám treba!
Sprevádzaj nás cestou milého Syna,
aby jeho ltikou zišla z nás viDa!
".

Hoci sme v temnotách,
oroduj za nás!
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s večným svetlom lásky
od skázy nás spas!
pred

Sv.Prijímaním··

Milovaná Matka, čuj moje volanie:
chcem nech v mojom srdci Kristus spočinie!
Daj, by moja túžba stála sa velkou,
aby mi dôvera vzrástla láskou tou.!
pre Tvoju čaotu mi duša rozkvitne
a srdce žiarom lásky razom pltiVitne.
"AJbia, slúžobnica Pána!" - bola velká vec!
leho i. tvojej chvále samodlim ružeDec!
Vypočuj ma, Matka, chcem Tvoj sluha byt,
túžim celým srdcom pod tvoj pláši sa skryt!
Ochraňuj naše duše pred záhubou,
nech tvoja ochrana je nám prísiubom!

Chamt s tvojou pomoeouprQat spasiteia,
'v tom tajomstve viery chleba i tela!
Z nebeskej výšinyležišknám zostup1Qe,
celá moja duša s aJUelmi dakuje!

Spasite10ve slová:
Musíme trpie! - aby sme mohli milovaL
Musíme sa modlil - aby sme mohli pomáhaL
Musíme byt pokornými, aby sme našli výšky.
Musíme Boha hiadai - aby sme boli sami D.8jdeuí.
Musime mal dôveru - aby sme nepodiakIi slabosti.
Musíme zostal malými - aby sme sa neZnítiIl z výšky.
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Musíme usmemil myilienky do ~ych kOIaj - aby sme dali duši
priestor.

Musíme vediei čakai - aby sme boli pre Boha vidy pripraveni.
Musite
nie žiadal!

prosil,

Modlitba k Duchu Svätému:

Ranná modlitba:

S Teboo, Pane, a s tvojw sv. Matkou chcem všetko robil a všetko prijai,čo ma
dnes postretne. (Ježišove slová o tejto modlitbe: "Má silu niebi!)

Modlitbová čast

24.6.72 - Svätý kríž - Slová o tom:
Ježiš: "Nikto neprechádza okolo kríža bez toho, aby nebol obdarovaný, ak ma
pozdravi ako svqjho Spasiteia."
Jmtína: "Bola som týmito slovami hlboko adovená. V wdm mi bol utnoi.nalý
jeden pohiad do minulcNi. Ako aNO som ako dida prechádzala popri kríži.
Pm:rela som nahor a modlila sa: "dakujem ti, pane Ježišu, ~ si za mňa 7aDIeI.
Nech nie SU zasluhy tvojej krvi a utrpenia na mne SInItalé. zram s:m"poi:uIa
slová: "Prijal som tento pozdrav tak yážne, ako si to
svojej ddskej zbožrnosú
myslela, preto som fa viedol touto cestou. Môžeš to pevne veril preto si mi
taká blízka. S každým pozdravom som fa k sebe pritiahol. Teraz môžeš iudf
učil, ako veia zaváži tento pozdrav. O tejto modlitbe· nech vedia, ~ na
zabuchne peklu dvere."
II

vo

Ktátke výpovede pani Klo1zovej" pri romoVM>Ch s ňou:
3.3.79 - Slová o Sv. Otcovi: Jeho ureila mqja Matka.
Peter, skala" Ma najvyššiu ochranu.
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Počul môj hlas;

*'lY' si

20.7.70 - Matka Božia: Ked ~ lásku k dušiam, povedzte mi vaiíeJll!OSby.
Ill.O<Iitba je mi najmilšia.

prosebná

20.9.79 Slová: po noci príde slnko. Z najhlbšieho uttpenia vyrastie miIai.
Matka BOžia ukáže cestu •. žiadne položenie nie je zúfalé , ak maite dôvau.
3.10.79 - Slová o Sv. Otcovi: on už nie je sám seboo. Ked hovoIf, IarI.dé slovo
je od Sv.-"Dooha. Jeho cWaje tak-velmi-na- DOOa-napojená,-ie mu pritIelcá-vidy -nová sila.
Ježiš: Moja žatva nebohr nikdy taká velká.
4.3.81 S týmto pápežom dôjde ešte k obratu - tak nečakane, ako bOJa jeho
voiba . Stane sa to jediným mávnutím krídla Ducha Sv.
i.udia budú mal movu radost zo svojich detí. Na mnohých miesmch vyznačím
svoju lásku. Matka postavila svoje dieia do stredu.
Ked bude bieda na vrchole, vtedy dôjde k obratu. Môže sa to rýchlo stal
Mnohí tak robia, ako keby som nebol.
30.4.81 - Všetko ide v svojich koiajach. očistím žem tak ako nikdy doteraz.
Každý deň prináša svoju biedu. Najmenšie veci sú často najlažšie. - Vsetko;;
pottebné, aby sa Cirkev mova obnovila.
preto je na svete toiko tmy, lebo sa Matke Božej a jej Synovi daslovoa koruna
z hlavy stlbIa.
.
Všetko sa z tOOO splní, čo Matka Božia vo Fatime predpovedala.
Matka Božia: "Áro, ale všetko sa udeje vo všetkej tniernm1i - :am vás nenechá
samých. .
'
12.7.81 - Diabol chc:evšetko roztrhal, ale bude ešte týmto pápefom vyhnaný.
Ja osvietim cestu, aby všetci trafili domov.
vda sa·v Cirkvi zmení. Otvorím ich päsi a prinútim ich k mieru.
čas je blízko, ale budú ešte ptedchádzai znamenia.
Svätí anjeli majú v tejto dobe VeIkÚ úlohu.
13.8.81 Matka Božia vo Fatime: Nehovorila som len k ~ moje slová platili
všetkým iudom.
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13.5.81 bol začiatok vfazstva môj10 NePCäMttehéhO srdca.
Svet je plný zazmkov, a oni ich nevidia. Vítazstvo príde cez FaDmu. Matka je
vyzbrojená na túto dobu.
"

14.8.81 -čaká nás veiká očista. stane sa .ro cez Ducha Sv. Celý národ ~sa
pozdvihne. Tým sa aj kfmstvo obnoví. vy všetci ste nosičmi kríža. S ktížgm
ma nasledujete, aby sa nemohla miloslstratif, lebo s krížom nebude nikto

zatratený.

-

11.11.81 slová: arkev dostane movu 00raSt. U Boba treba vedielčakal
Kláštory mmia movu dovnútra rási.
5.5.82 - Matka Božia: Stroja zbtane. Ja nepotrebujem žiadne zbrane. Ja
potrebujem vzájomnú lásku. Hriech l1lmÍ zmimúi Ja sama ~ Rusko.

21;6.82 - O ruženci chyti ZLého.
Máj 1983 Slová: Dôjde k obratu. zažijete ~u lásku a milosrtbtstvo. Utobím
z hriešnikov svätcov. To je môj cid. ktotý Boh plánoval.

Niečo vclké je v

pdiybe. Ešte to tnusi ostal iudom skryté.

-Diabol· vidÍ" prichadzai svoj kmiec. - ~ c3; je už za nami.

Iíika je vždy v tnídzi, ale v utrpení nie je žiadna sbata, ale len tvorba milosti.
Tak ako nemožno ani slnko stmavnút, tak nemožno ani lásku odstavil
Ak sa niekto pred Bohom cíti úbohy, je to dobré mamenie.
13.4.83 slová: Hovori sa a hovori a modlitba stále viac prestáva. To je taktika
zlého. Kto už nemôže počui slovo Božie, ako 71leje, ten už stratil Ducha.· Kro
nie je napojený na Ducha Sv., ten necíti biedu doby.
Ježiš: Nemilda mi ešte žiadna myšlienka, pomám každý záhyb vá.hl srdca.
Slová o Sv. otcovi;
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Deň

i noc krváca pre Sv. Cirkev.

4.10.83 Matka Božia: Príde dte vcĎcé uttpenie, ale nie na zúfanie. Je tak
mnoho zlých duchov! Ty vieš, že mach. zabíja. Je to zvláštna test zlého. som
medzi varni, potom sa ukáže moja moc. Táto OObaje velmi blízko. Diabol ma
nemôže premôci, to sa čoskoro ukáže..
SO strachom "zhasne svetlo. Nedajte si zobral dôveru. To by bolo stnrtclňé
néhezpečenstvo. Moja láska je zachraňujúca moc. india musia vediei, že ma
potrebujú. Nechajte si pomôci Kto ~ ~ mojou;ochmnou, nemusí sa pekla

bál.
12.2.84 slová: Anjel pána je hymna SVätétIW Duchu.
8.3.84 Najvyššia prosba v oicenáši je "Odpust nám naše viny. Pozdrav ma
vždy pred sv. omšcu slovami: Pane, zober všetky moje hriechy a viny.
pre Boha musíme mat ViĎ}' čas. HKto tIme patri, tomu patrí Wetko.H
II

17.3.84 Pomôžem aj rozvedeným. potcšún ich. Už to dlho nepotrvá.
Akt lásky sa mmí stat rannou modlitbou pre celý svet.
18.3.84 pri rannej modlitbe sa modli za !feb, kIOrÝ WeIkO wdaJi. Neprichád2am
ako sudca, ale ako Spasitcl.
17.8;83 Matka Božia: som pomáhajúca moc proti ~. ktorá sa pokúša
všetko zahubil volajte ku mne o pomoc; preto s:nnbola kOrUnOVarB, aby IDIIl
ukázala svoju moc pre duše.
26.9.83 - Ježiš: Jednoca llIChvilu príde.
Mnohí iudia majú strach z atómovej bomby. Myšlienky zničenia prichádzajú zo
spodku, od diabla Nech mi darujú svoju dôveru. Dôvera je najvyššia láska.
NemÔŽetle miloval, ked nedôverujeme.
16.10.83 - Matka Bo:lia: Trpiacim som obzvlášt blízlro. Nájdem pre kaidá··<kšJ
cestu.

Pochválen,. bud Ježil Kristus!
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Deggendorf

Farský kostol v Glonne - dietatko sa nachádza na marianskom
oltári mimo mesiaca mája a vianočnej doby a zátvorka (v tomto
čase sa nachádza na fare).
Glonn - tu vo farskom kostole sa nachádza Jezuliatko, o kto rom
matka Klotzová tolko písala.

