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 4. štvrťrok

             

  
„Pozerajte dnes na tých, ktorí vás 

predišli do slávy. Utvárajú okolo môjho 
Nepoškvrneného Srdca žiarivý veniec 
lásky, radosti a slávy. Toto je aj vaše 
miesto v nebi. Je pripravené pre vás 
všetkých,  ktorí počúvate  môj hlas,  
zasväcujete sa môjmu Nepoškvrnenému 
Srdcu, žijete v detinskej závislosti odo 
mňa a ktorí sa celkom odovzdávate 

dokonalému uskutočňovaniu môjho plánu.
Vy ste tu na zemi  mojimi zvlášť milovanými deťmi. 

Vy ste mojimi apoštolmi, povolanými na to, aby ste všade 
rozširovali svetlo mojej materskej prítomnosti a všetkým 
ukazovali cestu, ktorou sa dostanú k Ježišovi. Jedine od neho 
môže prísť nový vek svätosti, spravodlivosti a pokoja.

Preto pociťujete každý deň blízkosť svätých a 
blahoslavených v nebi. Vyprosujte si ich pomoc a ochranu. 
Pociťujete aj blízkosť spravodlivých duší, ktoré ešte trpia v 
očistci a modlia sa v očakávaní okamihu ich plnej blaženosti 
pri nazeraní Pána. Utvárajú s vami jedinú družinu k mojim 
službám. Ja som Matka a Kráľovná všetkých. Všetci majú 
svoju nezastupiteľnú úlohu v mojom víťaznom pláne. V 
tomto období chcem vytvárať ešte hlbšie, zreteľnejšie a 
mimoriadnejšie spoločenstvo s tými, ktorí vás predišli v 
pozemskom živote a teraz sa tešia večnej spáse.

Ako materinský dar svojho Nepoškvrneného Srdca 
ponúkam vám duše svätých v nebi a spravodlivých v očistci 
ako cennú pomoc. Môžu vám pomôcť pri premáhaní veľkých 
nebezpečenstiev, ktorým ste vystavení, lebo vy ste obeťami 
ľstivých úskokov môjho protivníka. Tieto duše vám však 
môžu sprostredkovať svetlo a silu, aby ste mohli rozoznať 
tieto úskoky a uniknúť im. Ste krehkí a slabí a často ešte 
upadáte do hriechov. Tieto duše vám vždy môžu pomôcť 
napredovať na ceste dobra a svätosti.

Preto sa spoločne uberajte cestou, ktorú som vám ukázala. 
Spoločne vás vediem k pokoju. Len čo sa celkom uskutoční 
toto vaše spoločenstvo života, lásky a radosti, dostanete pokoj 
od môjho Nepoškvrneného Srdca.“                       (1.11.1986)
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