
Vážení přátelé, 
 
dovolil jsem si zpracovat výtažek z poselství z Med žugorje, kterými nám 
připomíná Panna Maria jak mocnou zbra ň máme v modlitb ě a půstu v boji 
proti satanovi. Jak silná je modlitba r ůžence proti zlu, které chce vše zni čit. 
Kdo z nás si  to nepot řebuje p řipomínat stále dokola ? 
Stěžujeme si na to či ono, jak nejde nalézt řešení různých situací, mnohdy 
se lopotíme jen lidsky. Poj ďme zakleknout a za čněme opravdu ú činn ě 
bojovat ! 
 
Bíro P. 
 
 
 
25.února 2003 

„Drahé děti! I dnes vás vyzývám, abyste se modlily a postily za mír. Jak jsem již 
říkala, i nyní vám opakuji, dítka, jenom modlitbou a půstem se mohou i války 
zastavit. Mír je drahocenný dar od Boha. Žádejte, modlete se a dostanete to. 
Hovořte 
o míru a noste mír ve svých srdcích. Pečujte o něj jako o květ, kterému je 
potřebná 
voda, něha a světlo. Buďte těmi, kteří mír přinášejí druhým. Já jsem s vámi a 
přimlouvám se za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “ 
 
 
25.října 2002 

„Drahé děti! Volám vás i dnes k modlitbě. Dítka, věřte, že prostou modlitbou se 
mohou konat zázraky. Svojí modlitbou otevírejte svá srdce Bohu a On koná 
zázraky 
ve vašem životě. Vaše srdce, vidíc plody, naplňuje se radostí a vděčností Bohu 
za 
všechno, co koná ve vašem životě, a skrze vás i druhým. Modlete se a věřte, 
dítka, Bůh 
vám dává milosti, a vy je nevidíte. Modlete se a uvidíte je. Ať váš den je naplněn 
modlitbou a vděčností za vše, co vám Bůh dává. Děkuji vám, že jste přijaly mou 
výzvu. “ 
 
 
25.ledna 2001 

„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste obnovily modlitbu a půst s ještě větším 
zápalem, dokud se vám modlitba nestane radostí. Dítka, kdo se modlí nebojí se 
budoucnosti, a kdo se postí nebojí se zla. Opakuji vám ještě jednou: jenom 
modlitbou a půstem je možné i války zastavit, války vaší nevěry a strachu o 
budoucnost. S vámi jsem a poučuji vás, dítka: v Bohu je mír a naděje vaše. Proto 
přibližte se Bohu a dávejte Ho na první místo ve svém životě. Děkuji vám, že jste 
přijaly mou výzvu. “ 



25.února 1994 

„Drahé děti ! Dnes vám děkuji za vaše modlitby. Všichni jste mi pomohli, aby se 
co nejdříve skončila tato válka. Já jsem vám nablízku a modlím se za každého z 
vás a 
prosím vás: modlete se, modlete se, modlete se. Jenom modlitbou můžeme 
přemoci 
zlo a zachránit všechno, co si satan přeje zničit ve vašich životech. Já jsem vaše 
matka a miluji vás všechny stejně a přimlouvám se za vás před Bohem. Děkuji 
vám, 
že jste přijaly mou výzvu! “ 
 
 
25.dubna 1992 

„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Jenom modlitbou a postem se 
může zastavit válka. Proto, drahá moje dítka, modlete se a svým životem 
dosvědčujte, že jste moji a že mi náležíte, protože satan si přeje v těchto 
chmurných 
dnech svést co nejvíce duší. Proto vás vybízím, ať se rozhodnete pro Boha a On 
vás 
bude chránit a ukáže vám, co potřebujete činit a kterou cestou potřebujete jít. 
Vyzývám všechny ty, kteří mi řekli ANO, ať obnoví zasvěcení mému Synu Ježíši a 
jeho Srdci, i mně, ať se vás můžeme ještě silněji chopit jako nástroje míru v tomto 
neklidném světě. Medžugorje je znamením pro vás všechny a výzvou, ať se 
modlíte, a 
také naplňujete dny milosti, které vám Bůh dává. Proto, drahé děti, přijměte s 
vážností výzvu k modlitbě. Já jsem s vámi a vaše trápení je i moje trápení. Děkuji, 
že 
jste přijaly mou výzvu! “ 
 
 
25.ledna 1991 

„Drahé děti ! Dnes vás jako ještě nikdy dosud vyzývám k modlitbě. Ať vaše 
modlitba je modlitbou za mír. Satan je silný a přeje si zničit nejenom lidské 
životy, 
nýbrž i přírodu a planetu, na které žijete. Proto, drahé děti, modlete se, aby se 
skrze 
modlitbu vše zachránilo Božím požehnáním míru. Bůh mne poslal mezi vás, 
abych 
vám pomohla. Jestli chcete, přijměte růženec! Již samotný růženec může učinit 
zázraky ve světě i ve vašich životech. Já vám žehnám a zůstanu s vámi, dokud to 
bude Boží vůle. Děkuji vám, že nechcete zklamat moji přítomnost zde a děkuji 
vám, 
protože vaše odpověď slouží dobru a míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! 
“ 
 
 



7.srpna 1986 

„Drahé děti ! Víte, že jsem vám přislíbila oázu míru, ale nevíte, že vedle oázy je 
poušť, kde satan číhá a přeje si zkoušet každého z vás. Drahé děti, jen 
modlitbou 
můžete překonat každý vliv satana na svém místě. Já jsem s vámi, ale nemohu 
vám 
vzít vaši svobodu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ 
 
 
8.srpna 1985 

„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste se zvláště nyní postavily modlitbou 
proti satanu. Satan chce nyní působit ještě více, když víte, že působí. Drahé děti, 
oblečte se do bojové výstroje a s růžencem v ruce ho přemůžete! Děkuji vám, že 
jste 
přijaly mou výzvu! “ 
 
 
 
 
 
 
( zdroj: zjevení Panny Marie z Medžugorje - http://www.medjugorje.ws/cs/  ) 


