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Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Vám dávam milosť mojej prítomnosti medzi vami.
Detičky z kríža môj syn ma daroval Vám, a odvtedy som prijala všetkých vás do môjho
materského srdca. Deti moje, ak sa chcete stať apostolmi môjho syna, je nevyhnutné, aby ste
sa rozhodli prejsť po stopách, ktoré on vyznačuje pre každého z vás. Nemôžte tvrdiť, že ste
apoštoli, ak vy vás neprekypuje milosť a milosrdenstvo.
Treba čisté srdce ochotné milovať.
Iba láskou sa stále viac zamilujete do môjho syna. K tomu, aby ste milovali netreba veľa slov,
treba konať a stále sa utiekať pod jeho kríž, bez toto, žeby Vám ušiel jeho pohľad. Deti moje
túžim pomôcť každému z vás, ak mi však nedarujete vaše srdce, nemôžem sa prihovárať. Môj
syn necháva každému z vás možnosť si vybrať či chce kráčať po úzkej ceste, alebo po širokej.
Apoštoli moji, vy dnes nemôžte pochopiť tento čas milosti, lebo ste príliš zaujatí týmto
svetom a nevšímate si kde je dobro a kde je zlo.
Detičky moje, utiekajte sa do náručia svojho ženícha, aby ste žiarili! Ja prichádzam na zem,
aby som prijala duše, ktoré sú zmätené a nenachádzajú viac pokoj vo svojom srdci a
nenachádzajú chodník. Vráťte sa k Nemu hovoriac vaše áno, oslovte sa od hriechu, ktorý žije
vo vás a robí z vás otrokov. Povzbudzujem vás, aby ste sa zmierili s mojim synom Ježišom,
aby milosť mohla prekypovať vo vás, aby ste sa modlili vytrvalo bez únavy; tak budete môcť
nájsť pokoj.
Iba On je Spasiteľ; môj Syn ma posiela medzi vás, ako prostredníčku jeho slova.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam, aby som utešovala každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, keďže cez vašu modlitbu sa môžu oddialiť mnohé tresty!
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno, aby ste boli hliadkami a svetlom pre tých čo
nepoznajú moju lásku! Modlite sa za pastierov, aby ich požehnanými rukami, mohli Vám
pomôcť kráčať po ceste svätosti! Povzbudzujem vás žiť posolstvá, ktoré Vám dávam!
Všetkých vás žehnám!
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toto posolstvo je obzvlášť silné. Je dôležité! Energicky definuje povolanie „Máriinich
pútnikov“ , ktorí niesú skupinkou na recitovanie pobožností, ale rodina formovaných
evanjelizátorov, ako Dvanásti, v drsnej škole Evanjelia.
Títo apoštoli pripravení do boja, určení na veľké boje posledných časov, prinesú veľa
ovocia, ak sú obrátení v hĺbke.
toto mariánske posolstvo je hlboko Kristologické. Bez ustania sa odvoláva na Syna.
Pravdepodobne po prvý krát Panna Mária sa definuje ako „prostredníčka slova“.
téma kríža je tu v popredí. Materské prostrednictvo je všeobecné bolo zverené Márii
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pod krížom. Jediná “ ortoprax „, jediné správne konanie, jediná vhodná cesta: cesta
kríža. Sme povolaní vybrať si úzky chodník.

Komentár
1. Som prijala všetkých vás do môjho materského srdca: skôr než od nás niečo žiada,
Mária nás uisťuje o svojej nehe k nám.
2. Rozhodnúť sa prejsť po stopách: tu nachádzame refrén z Medjugorja: rozhodnúť sa pre
Boha.
3. Netreba veľa slov, treba konať a stále sa utiekať pod jeho kríž, bez toto, žeby Vám ušiel
jeho pohľad.
Františkánske pozvanie žiť bez prestania pod pohľadom ukrižovaného Ježiša.
4. Vy dnes nemôžte pochopiť tento čas milosti, lebo ste príliš zaujatí týmto svetom a
nevšímate si kde je dobro a kde je zlo. Veľké nebezpečenstvo: prijať svetskú mentalitu
namiesto toho, aby sme sa stali soľou sveta.
5. Ja prichádzam na zem, aby som prijala duše, ktoré sú zmätené a nenachádzajú viac
pokoj vo svojom srdci a nenachádzajú chodník.
Opäť Mária definuje druh duší určených stať sa “ Máriinmi pútnikmi „. Vyberá si medzi
chudobnými.
Otec M.F.

