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 4. štvrťrok

             

  
   „Moji najmilší  synovia, buďte stále po-
zornejší  a nechajte sa mnou  viesť  so  
všetkou  svojou  dôverou.  V tejto temnej 
hodine skúšky  Cirkvi som  vás povolala,  
aby ste  kráčali vo  svetle... Buďte  pevní,  
nikdy  už  nepochybujte!  Vaša  cesta je 
bezpečná, pretože vám ju ukázala vaša 
nebeská Matka...
   Ježiš vás  vykúpil z moci  Zlého v tej  

istej hodine, keď  zlý duch slávil  triumf: ‚Toto je hodina  sa-
tana a temných mocností.‘ Môj Syn  Ježiš daroval vám na-
vždy  život v tej istej  hodine, keď umieral na kríži. Vo chvíli,  
keď umieral, oslobodil vás všetkých od smrti.  Moja Cirkev, 
ktorej  som Matkou, opäť  prežíva Kristov život a je dnes 
povolaná, aby znovu šla jeho cestou. Čoho sa teda bojíte?...
   Moji najmilší  synovia, teraz je  ešte pre moju  Cirkev 
hodina satana a temnej moci. Aj ona  bude obetovaná ako 
Kristus na kríži a povolaná zomrieť za  spásu a obnovu sve-
ta. Pretože  toto je pre vás hodina očisty, je to pre vás predo-
všetkým hodina utrpenia.

   Tohoto  sa snáď  bojíte? 
A  čo  keď  pre túto  hodinu 
Otec  od večnosti každého z  
vás zvlášť povolal? A čo  keď 
pre túto hodinu vaša nebes-
ká Matka oddávna vás vy-
volila a pripravila?...
      Žite  teda  s  pokojnou  mysľou  
a  bez strachu... Žite len prítomný 
okamih s celou svojou dôverou 
a oddanosťou v tomto mojom 
Srdci!“                                              (4.12.1976)
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Novéna k Panně Marii Nanebevzaté
6. srpna – 14. srpna

před požehnáním znovupostaveného 
Mariánského sloupu

 na Staroměstském náměstí v Praze
15. srpna 2020 ve 12 hodin

MODLITBA

Panno Maria, naše nebeská Matko,
Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.
Tvým svobodným Fiat 

„Ať se mi stane podle Tvého Slova.“,
Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem.
Emmanuel, Bůh s námi.
Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka,
Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.
Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí.
A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti.

S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou; 
požehnaná ty mezi ženami 
a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který Tě do nebe vzal. 

Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. 
                                        Amen.                                              (desátek)

Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému,
Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
A na věky věků.                                Amen.

S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti.    Amen.

S církevním schválením
J. Em. Dominika kard. Duky OP,
arcibiskupa metropolity pražského
V Praze dne 23. července 2020, č.j.: A/2020/6937

DTP: Virgo Art s. r. o. 2020
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