
Panna Maria v Medžugorje nás od roku 1984 v poselstvích minimálně 54x výslovně  
varovala před satanem a jeho nástrahami. Je málo když Matka Boží 54 krát varuje před 
zlým? Kolik lidí stále přes toto vše dostatečně nereaguje, nebereme tuto výzvu vážně ! 
 
Dovolil jsem si zpracovat seznam všech poselství P. Marie na toto téma od r. 1984 až do r. 
2011 
 
25. srpna 2011 
„Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se modlily a postily na moje úmysly, protože satan 
chce zničit můj plán. Zde jsem začala s touto farností a pozvala jsem celý svět. Mnozí přijali 
mou výzvu, ale je velký počet těch, kteří nechtějí slyšet ani přijmout moji výzvu. Proto vy, 
kteří jste řekli své ANO, buďte pevní a rozhodní. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “ 
 
20. května 2011 
„Dnes jako nikdy vás vyzývám k modlitbě. Vraťte modlitbu do rodin, děti moje. Satan chce 
ničit rodiny. Modlete se s dětmi. Nevpouštějte satana do rodin. Děkuji vám, že jste dnes 
přijaly moji výzvu. “  
 
25. května 2010 
„Drahé děti! Bůh vám dal milost, abyste žily a chránily všechno dobré, co je ve vás i kolem 
vás, a abyste povzbuzovaly druhé, aby byli lepší a svatější, ale ani satan nespí a přes 
modernizmus vás odvrací a vede na svoji cestu. Proto, dítka, v lásce k mému 
Neposkvrněnému Srdci, milujte Boha nadevšechno a žijte jeho přikázání. Tak váš život bude 
mít smysl a mír bude vládnout na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “  
 
25. července 2005 
„Drahé děti! I dnes vás vybízím, abyste krátkými a vroucími modlitbami naplnily váš den. 
Když se modlíte, vaše srdce je otevřeno a Bůh vás má rád zvláštní láskou a dává vám zvláštní 
milosti. Proto využijte tento milostiplný čas a věnujte ho Bohu více než kdy dosud. Postěte se 
a odříkejte si devítidenními pobožnostmi, aby satan byl daleko od vás a milost kolem vás. Já 
jsem vám blízko a přimlouvám se před Bohem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly 
mou výzvu. “  
 
25. září 2001 
„Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě, zvláště dnes, když satan chce válku a nenávist. 
Já vás znovu vyzývám, dítka, modlete se a postěte, ať vám Bůh dá mír. Svědčte o míru 
každému srdci a buďte nositeli míru v tomto neklidném světě. Já jsem s vámi a přimlouvám 
se před Bohem za každého z vás. A vy se nebojte, protože kdo se modlí, nebojí se zla a nemá 
nenávist v srdci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “  
 
25. července 1999 
„Drahé děti ! I dnes se raduji s vámi a všechny vás volám k modlitbě srdce. Vybízím vás, 
dítka, abyste zde se mnou všichni děkovali Bohu za milosti, které vám skrze mne dává. Přeji 
si, abyste pochopili, že si zde přeji uskutečnit nejenom místo modlitby, nýbrž i setkání srdcí. 
Přeji si, aby se moje, Ježíšovo a vaše srdce přetvořilo v jedno srdce lásky a míru. Proto, dítka, 
modlete se a radujte se ze všeho, co Bůh zde činí, přes to, že satan vyvolává sváry a neklid. Já 
jsem s vámi a všechny vás vedu cestou lásky. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “  
 
 
 



25. ledna 1998 
„Drahé děti ! Dnes vás všechny znovu volám k modlitbě. Jenom modlitbou se, drahé děti, 
vaše srdce promění, stane se lepší a citlivější k Božímu slovu. Dítka, nedopusťte, aby vámi 
satan cloumal a dělal z vás co chce. Vyzývám vás, ať jste zodpovědní a rozhodní a zasvětíte 
Bohu každý den v modlitbě. Mše svatá, dítka, ať vám není zvykem, ale životem. Když budete 
každý den prožívat mši svatou, pocítíte potřebu svatosti a budete růst ve svatosti. Já jsem vám 
blízko a před Bohem se přimlouvám za každého z vás, aby vám dal sílu, abyste měnili svoje 
srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “  
 
25. března 1996 
„Drahé děti ! Vyzývám vás, abyste se znovu rozhodly milovat Boha nade vše. V této době, 
kdy se pro spotřebního ducha zapomíná, co to znamená milovat a vážit si pravých hodnot, já 
vás znovu, dítka, vyzývám, abyste ve svém životě kladly Boha na první místo. Ať vás satan 
nepřitáhne hmotnými věcmi, nýbrž, dítka, rozhodněte se pro Boha, který je svobodou a 
láskou. Zvolte si život a ne smrt duše. Dítka, v této době, kdy uvažujete o utrpení a smrti 
Ježíšově, vás vyzývám, abyste se rozhodly pro život, který rozkvetl vzkříšením. Ať se váš 
život dnes obnoví obrácením, které vás dovede do života věčného. Děkuji vám, že jste přijaly 
mou výzvu. “  
 
25. května 1995 
„Drahé děti ! Vyzývám vás, dítka, pomozte mi svými modlitbami přiblížit co nejvíce srdcí 
mému Neposkvrněnému srdci. Satan je silný a všemi silami si přeje přitáhnout k sobě a k 
hříchu co nejvíce lidí. Proto číhá, aby v každém okamžiku uchvátil více.Prosím vás, dítka, 
modlete se a pomozte mi, abych vám mohla pomoci. Já jsem vaše matka a miluji vás, a proto 
si přeji vám pomoci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. března 1995 
„Drahé děti ! Dnes vás zvu žít mír ve vašich srdcích a rodinách. Není mír, dítka, kde není 
modlitba, a není láska, kde není víra. Proto vás, dítka, všechny vyzývám, ať se dnes znovu 
rozhodnete pro obrácení. Já jsem vám nablízku a všechny vás zvu, dítka, na svůj klín, abych 
vám pomohla, ale vy nechcete. Proto vás satan zkouší a v nejmenších drobnostech mizí vaše 
víra. Proto, dítka, modlete se a skrze modlitbu budete mít požehnání a mír. Děkuji vám, že 
jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. srpna 1994 
„Drahé děti ! Dnes jsem s vámi sjednocena zvláštním způsobem, modlíc se o dar přítomnosti 
mého milovaného syna ve vaší vlasti. Modlete se, dítka, za zdraví mého nejdražšího syna, 
který trpí, a kterého jsem já vyvolila pro tuto dobu. Já se modlím a přimlouvám před svým 
Synem Ježíšem, ať se uskuteční sen, který měli vaši otcové. Modlete se, dítka, zvláštním 
způsobem, protože satan je silný a přeje si zničit naději ve vašem srdci. Já vám žehnám. 
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. července 1993 
„Drahé děti ! Děkuji vám za vaše modlitby a za lásku, kterou mi projevujete. Vyzývám vás, 
ať se rozhodnete modlit na moje úmysly. Drahé děti, konejte novény a obětujte to, v čem se 
nejvíce cítíte spoutáni. Přeji si, aby váš život byl spoután se mnou. Já jsem vaše matka a přeji 
si, dítka, aby vás satan nesvedl, protože on si vás přeje svést na špatnou cestu, ale nemůže, 
když mu to vy nedovolíte. Proto, dítka, obnovte modlitbu ve svých srdcích a tehdy pochopíte 
moji výzvu a moje živé přání, abych vám pomohla. “  
 
25. března 1993 
„Drahé děti ! Dnes jako nikdy vás vyzývám, ať se modlíte za mír, za mír ve vašich srdcích, 
mír ve vašich rodinách a mír v celém světě, protože satan si přeje válku, přeje si nepokoj, 
přeje si zbořit vše, co je dobré. Proto, drahé děti, modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji 
vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. října 1992 
„Drahé děti ! Vyzývám vás k modlitbě nyní, kdy je satan silný a přeje si přisvojit co nejvíce 
duší. Modlete se, drahé děti, a mějte více důvěry ve mne, protože jsem zde, abych vám 
pomohla a abych vás vedla novou cestou k novému životu. Proto, drahá dítka, poslouchejte a 
prožívejte to, co vám říkám. Protože je pro vás důležité, abyste si připomínaly moje slova a 
všechno to, co jsem vám říkala, i tehdy, až již nebudu s vámi. Vyzývám vás, ať od počátku 
začnete měnit svůj život a ať se rozhodnete pro obrácení. Ne slovy, ale životem. Děkuji vám, 
že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. září 1992 
„Drahé děti ! I dnes si přeji vám říci: já jsem s vámi v těchto neklidných dnech, kdy si satan 
přeje zbořit vše to, co já a můj Syn Ježíš stavíme. Přeje si vás odvést co nejdál od 
křesťanského života a od přikázání, ke kterým Církev vyzývá, abyste podle nich žily. Satan si 
přeje zničit vše to, co je svaté ve vás i okolo vás. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete 
se, abyste mohly pochopit všechno to, co vám Bůh dává skrze moje příchody. 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. března 1992 
„Drahé děti ! Dnes jako nikdy vás volám, ať prožíváte moje poselství, ať je proměníte na 
životní skutečnost. Přišla jsem k vám, abych vám pomohla, a proto vás volám, abyste měnily 
život, protože jste se vydaly jednou cestou, cestou zkázy. Když jsem vám říkala: obraťte se, 
modlete se, postěte se, smiřujte se, vy jste tato poselství vzaly povrchně. Začaly jste podle 
nich žít, pak jste od nich upustily, protože vám to bylo zatěžko. No, drahé děti, když je něco 
dobré, je třeba v dobrém vytrvat, a ne si myslet: Bůh mne nevidí, neposlouchá, nepomůže mi. 
I vy jste tak kvůli svému ubohému zisku odstoupily od Boha i ode mne. Já jsem si přála z vás 
vytvořit oázu míru, lásky a dobroty. Bůh si přál, abyste vy svojí láskou a jeho pomocí konaly 
zázraky a tak dávaly příklad. Proto hleďte, co vám řeknu: Satan si pohrává s vámi i s vašimi 
dušemi. A já vám nemohu pomoci, protože jste daleko od mého srdce. Proto se modlete, 
prožívejte moje poselství, pak uvidíte zázraky lásky Boží ve svém každodenním životě. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. září 1991 
„Drahé děti ! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám k modlitbě a odříkání. Teď jako nikdy 
si přeje satan ukázat světu svoji hanebnou tvář, kterou chce klamat co nejvíce lidí na cestě 
smrti a hříchu. Prosím vás všechny, ať přinášíte modlitby a oběti na moje úmysly, abych i já 
je mohla přinášet Bohu za to nejpotřebnější. Zapomeňte na svá přání a modlete se, drahé děti, 
za to, co si přeje Bůh, a ne za to, co si přejete vy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. srpna 1991 
„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Teď, když se začal uskutečňovat můj plán, jako 
nikdy před tím satan je silný a přeje si zmást moje plány míru a radosti, a tak vám dát na 
vědomí, že můj Syn není silný ve svých rozhodnutích. Proto vás všechny vyzývám, drahé 
děti, ať se modlíte a postíte ještě silněji. Vyzývám vás k odříkání po devět dní, ať se s vaší 
pomocí uskuteční vše, co si přeji uskutečnit skrze tajemství, s kterými jsem začala ve Fatimě. 
Volám vás, drahé děti, ať nyní pochopítedůležitost mého příchodu a vážnost situace. Přeji si 
spasit všechny duše a představit je Bohu. Proto modleme se, aby se uskutečnilo v plnosti vše, 
co jsem započala. Děkuji vám, 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! “  
 
25. prosinec 1990 
„Drahé děti ! Dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, ať se modlíte za mír. Drahé děti, bez 
pokoje nemůžete prožít narození malého Ježíše ani dnes, ani ve svém každodenním životě. 
Proto proste Pána pokoje, ať vás chrání svým pláštěm a ať vám pomůže pochopit velikost a 
důležitost míru ve vašich srdcích. Tak budete moci šířit pokoj z vašich srdcí do celého světa. 
Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás u Boha. Modlete se, protože satan si přeje zničit mé 
plány míru. Usmiřujte se a pomozte svými životy, ať mír zavládne v celé zemi. Děkuji vám, 
že jste přijaly mou výzvu! “  
 



25. října 1990 
„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se zvláště modlíte a přinášíte oběti a dobré skutky za mír 
ve světě. Satan je silný a všemi silami si přeje zničit mír, který přichází od Boha. Proto, drahé 
děti, modlete se zvláštním způsobem se mnou za mír. Já jsem s vámi a přeji si vám pomoci 
svými modlitbami a přeji si vás vést cestou míru. Já vám žehnám svým mateřským 
požehnáním, nezapomeňte žít poselství míru! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. září 1990 
„Drahé děti ! Vyzývám vás k modlitbě srdcem, ať vaše modlitba je rozhovorem s Bohem. 
Přeji si, ať každý z vás věnuje více času Bohu. Satan je silný a přeje si vás zničit a oklamat 
mnoha způsoby. Proto, drahá moje dítka, modlete se každý den, aby váš život byl plný dobra 
pro vás i pro všechny ty, s kterými se setkáte. Já jsem s vámi a chráním vás, přestože si satan 
přeje zmařit moje plány a zabránit přáním nebeského Otce, která si přeje tady uskutečnit. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. března 1990 
„Drahé děti ! Já jsem s vámi, i když si toho nejste vědomy. Přeji si vás ochránit ode všeho, co 
vám satan nabízí a skrze co si vás přeje zničit. Jako jsem nosila Ježíše ve svém náručí, tak i 
vás, drahé děti, si přeji nést ke svatosti. Bůh si vás přeje spasit a posílá vám poselství skrze 
lidi, přírodu a mnohé věci, které vám mohou jen pomoci, abyste pochopily, že potřebujete 
měnit směr svého života. Proto, dítka, pochopte i velikost daru, který vám Bůh dává skrze 
mne, že vás ochraňuji svým pláštěm. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. října 1988 
„Drahé děti ! Moje výzva, abyste uváděly do života poselství, která vám dávám, je 
každodenní, protože si vás přeji dovést blíže k Ježíšovu srdci. Dítka, proto vás dnes vyzývám 
k zásvětné modlitbě Ježíšovi, mému drahému Synu, aby každé vaše srdce bylo jeho. A potom 
vás vyzývám k zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci. Přeji si, abyste se zasvětily osobně, 
jako rodiny a farnosti, aby tak vše patřilo Bohu skrze moje ruce. Proto, drahá dítka, modlete 
se, abyste pochopily velikost poselství, která vám dávám. Nepřeji si nic pro sebe, nýbrž vše 
pro spasení vašich duší. Satan je silný, a proto se vy, dítka, vytrvalou modlitbou přiviňte k 
mému mateřskému srdci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. července 1988 
„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám k úplnému odevzdání Bohu. Vše, co činíte, a vše, co 
vlastníte, odevzdejte Bohu, ať On panuje ve vašem životě jako Král všeho, co vlastníte. Tak 
vás Bůh skrze mne může vést do hlubin duchovního života. Dítka, nebojte se, protože já jsem 
s vámi, i když si myslíte, že není východisko a že se satan ujal vlády. Já vám přináším mír. Já 
jsem vaše Matka a Královna míru. Žehnám vám požehnáním radosti, aby vám Bůh byl vším v 
životě. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. května 1988 
„Drahé děti ! Vyzývám vás k úplné odevzdanosti Bohu! Modlete se, dítka, aby s vámi satan 
nekolébal jako vítr s větvemi. Buďte silní v Bohu. Přeji si, aby skrze vás celý svět poznal 
Boha v jeho radosti. Dosvědčujte svým životem Boží radost. Nebuďte stísnění ani ustaraní. 
Bůh vám pomůže a ukáže vám cestu. Přeji si, abyste mojí láskou milovali všechny: dobré i 
zlé. Jen tak zavládne světem láska. Dítka, vy jste moji. Miluji vás a přeji si, abyste se mi 
odevzdali, abych vás mohla vést k Bohu. Modlete se bez ustání, ať vás satan nemůže zneužít. 
Modlete se, abyste poznali, že jste moji. Žehnám vám požehnáním radosti. Děkuji vám, že 
jste přijaly mou výzvu! “  



 
25. února 1988 
„Drahé děti ! I dnes si přeji vás vyzvat k modlitbě a k úplnému odevzdání se Bohu. Vy víte, 
že vás miluji a z lásky sem přicházím, abych vám ukázala cestu pokoje a spásy vašich duší. 
Přeji si, ať mne posloucháte a nedovolíte satanovi, aby vás svedl. Drahé děti ! Satan je dost 
silný. A proto žádám vaše modlitby, abyste je přinášely za všechny ty, kteří jsou pod vlivem 
satana, aby se i oni spasili. Podávejte svědectví svým životem. Obětujte své životy za spásu 
světa. Já jsem s vámi a děkuji vám, a v nebi dostanete od Otce odměnu, kterou vám slíbil. 
Proto, dítka, nebojte se! Když se modlíte, satan vám nemůže ani trochu ublížit, protože vy jste 
děti Boží a Bůh na vás dohlíží. Modlete se! A ať je růženec vždy ve vašich rukách jako 
znamení pro satana, že vy patříte mně. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. listopadu 1987   
„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám, aby se každý z vás rozhodl, že mi znovu všechno úplně 
předá. Jenom tak budu i já moci odevzdat každého z vás Bohu. Drahé děti, víte, že vás miluji 
nesmírně a že si každého z vás přeji pro sebe. Ale Bůh dal všem svobodu, kterou já s láskou 
ctím a skláním se ve své pokoře před vaší svobodou. Přeji si, ať vy, drahé děti, pomůžete, aby 
se uskutečnilo vše, co Bůh zamýšlel v této farnosti. Když se nemodlíte, nebudete moci odhalit 
mou lásku a plány, které Bůh má s touto farností a s každým jednotlivcem. Modlete se, aby 
vás satan nepřitáhl svojí pýchou a klamnou silou. Já jsem s vámi a přeji si, abyste věřily, že 
vás miluji. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. září 1987   
„Drahé děti ! I dnes si vás přeji pozvat k modlitbě: ať se vám modlitba stane životem. Drahé 
děti, věnujte čas jedině Ježíšovi a On vám dá vše, co hledáte. On se vám zjeví v plnosti. Drahé 
děti, satan je silný a čeká na každého z vás, aby ho zkoušel. Modlete se, on vám pak nebude 
moci ublížit ani vám překážet na cestě k svatosti. Drahé děti, vyrůstejte den po dni modlitbou 
stále výše k Bohu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. července 1987   
„Drahé děti ! Prosím vás, ať ode dneška přijmete cestu svatosti. Miluji vás a proto si přeji, 
abyste byli svatí. Nepřeji si, aby vám satan překážel na této cestě. Drahé děti, modlete se a 
přijímejte všechno, co vám Bůh nabízí na cestě, která je hořká. Kdo půjde tou cestou, tomu 
bude Bůh odkrývat každou radost a on rád odpoví na každou Boží výzvu. Neohlížejte se na 
drobnosti. Usilujte o Nebe . Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
16. října 1986   
„Drahé děti ! I dnes vám chci říct, jak velice vás miluji, ale bolí mne, že nemohu pomoci 
každému z vás, aby pochopil mou lásku. Proto vás, drahé děti, vyzývám k modlitbě a 
úplnému odevzdání se Bohu, protože satan vás chce zaplést do věcí všedního dne a chce 
získat první místo ve vašem životě. Proto, drahé děti, modlete se bez ustání. Děkuji vám, že 
jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. září 1986   
„Drahé děti ! Vyzývám vás, ať svým pokojem pomůžete, aby druzí viděli a začali hledat 
pokoj. Vy jste, drahé děti, v pokoji a nemůžete pochopit nepokoj. Proto vás vybízím, abyste 
modlitbou a životem pomohly zničit v lidech vše, co je zlé, a odhalit klam, který používá 
satan. Modlete se, aby pravda ovládala všechna srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! 
“  
 



4. září 1986   
„Drahé děti ! I dnes vás vyzývám k modlitbě a půstu. Víte, drahé děti, že s vaší pomocí mohu 
učinit vše, i donutit satana, aby nesváděl ke zlu a aby se vzdálil od tohoto místa. Satan číhá, 
drahé děti, na každého jednotlivce. Zvláště ve všedních věcech si přeje vnést zmatek do 
každého z vás. Proto vás, drahé děti, vybízím, aby celý váš den byl velkou vroucí modlitbou a 
úplným odevzdáním se Bohu. 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! “  
 
31. července 1986   
„Drahé děti ! Nenávist rodí svár a nevidí nikoho a nic. Já vás vyzývám, ať vždy nesete soulad 
a pokoj. Zvláště, drahé děti, v místě, kde žijete, působte s láskou. Ať vám je jediným 
prostředkem vždy láska. Láskou obraťte v dobro vše, co si satan přeje zničit a přisvojit. Jen 
tak budete úplně moji a já vám budu moci pomoci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
30. ledna 1986   
„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se všichni modlíte, aby se uskutečnily Boží plány s vámi 
a vše to, co si Bůh přeje skrze vás! Pomozte, ať se obrátí i druzí, zvláště ti, kteří přicházejí do 
Medžugorje. Drahé děti, nedopusťte, aby vaše srdce ovládl satan, a abyste byly satanovým 
obrazem a ne obrazem mým. Vyzývám vás, ať se modlíte, abyste mohly být svědky mé 
přítomnosti. Bez vás Bůh nemůže uskutečnit to, co si přeje. Bůh dal všem svobodnou vůli, i 
vy jí disponujete. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
9. ledna 1986   
„Drahé děti ! Vyzývám vás, ať svými modlitbami vypomůžete Ježíšovi v uskutečnění všech 
plánů, které zde koná. Obětujte Ježíšovi i oběti, aby se uskutečnilo vše, jak On naplánoval, 
aby satan nemohl nic učinit. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
5. září 1985   
„Drahé děti ! Dnes vám děkuji za všechny vaše modlitby! Modlete se i nadále, stále více; pak 
bude satan dále od tohoto místa. Drahé děti, satanův plán je zmařen. Modlete se, aby se 
uskutečnilo to, co Bůh plánuje v této farnosti. Děkuji zvláště mladým za oběti, které přinesli. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
29. srpna 1985   
„Drahé děti ! Volám vás k modlitbě! Zvláště, když si satan chce posloužit úrodou vašich 
vinic. Modlete se, aby satan neuspěl ve svém plánu. 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! “  
 
 
 
 



1. srpna 1985   
„Drahé děti ! Přeji si vám říci, že jsem tuto farnost vyvolila a že ji opatruji ve svých rukou 
jako kvítek, který si nepřeje zemřít. Já vás vyzývám, ať se mi odevzdáte, abych vás mohla 
darovat Bohu svěží a bez hříchu. Satan se chopil jedné části plánu a chce si ji přisvojit. 
Modlete se, aby v tom neuspěl, protože si vás přeji pro sebe, abych vás mohla darovat Bohu! 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
18. července 1985   
„Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste si daly do domů co nejvíce posvěcených předmětů. 
Ať každá osoba vezme na sebe nějakou posvěcenou věc. Všechny předměty posvěcujte, tak 
vás bude satan méně pokoušet, protože budete mít ochranu proti satanu. Děkuji vám, že jste 
přijaly mou výzvu! “  
 
11. července 1985   
„Drahé děti ! Miluji farnost a svým pláštěm ji chráním před každým satanovým dílem. 
Modlete se, aby satan odstoupil od farnosti i od každého jednotlivce, který do farnosti 
přichází. Tak budete moci slyšet každé Boží volání a odpovědět svým životem. Děkuji vám, 
že jste přijaly mou výzvu! “  
 
25. června 1985 
„Vyzývám vás, abyste volali všechny k modlitbě růžence. Růžencem překonáte všechny 
těžkosti, které chce satan nyní způsobit Církvi katolické: Modlete se růženec, všichni kněží! 
Věnujte čas růženci! “  
 
16. května 1985   
„Drahé děti ! Volám vás k horlivější modlitbě a sledování mše. Přeji si, aby vaše mše byla 
prožitkem Boha. Přeji si říci zvláště mladým: Buďte otevření Duchu svatému, protože Bůh si 
přeje vás přitáhnout k sobě v těchto dnech, kdy působí satan! Děkuji vám, že jste přijaly mou 
výzvu! “  
 
24. ledna 1985   
„Drahé děti ! V těchto dnech jste pocítily slast Boží skrze obnovy, které proběhly v této 
farnosti. Satan si ještě žíznivěji přeje pracovat, aby vzal každému jeho radost. Modlitbou ho 
můžete úplně odzbrojit a sobě zajistit štěstí. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
17. ledna 1985   
„Drahé děti ! V těchto dnech satan zákeřně bojuje proti této farnosti a vy jste, drahé děti, 
usnuly v modlitbě a jen několik vás jde na mši. Vydržte dny zkoušky! Děkuji vám, že jste 
přijaly mou výzvu! “  
 
14. ledna 1985   
„Drahé moje děti! Satan je tak silný a přeje si všemi silami překážet mým plánům, které jsem 
s vámi začala. Vy se modlete, jenom modlete, a neustávejte ani na jediný okamžik. A já budu 
prosit svého Syna, aby se uskutečnily všechny moje plány, které jsem začala. Buďte trpěliví a 
vytrvalí v modlitbách! Nedopusťte, aby vás satan zbavil odvahy. On silně působí ve světě. 
Buďte opatrní! “  
 
 
 
 



27. prosince 1984   
„Drahé děti ! O těchto vánocích chtěl satan zvláště překazit Boží plány. Vy jste, drahé děti, na 
samotný Hod Boží vánoční poznaly satana. Ale Bůh zvítězí ve všech vašich srdcích. Ať vaše 
srdce jsou i nadále veselá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
11. srpna 1984   
„Drahé děti ! Modlete se, protože satan si i nadále přeje zmařit moje plány. Modlete se 
srdcem a v modlitbě odevzdejte Ježíšovi samy sebe! “  
 
19. července 1984   
„Drahé děti ! V tyto dny jste cítily, jak satan působí. Vždy jsem s vámi, nebojte se zkoušek, 
protože Bůh na nás vždy dohlíží. Já jsem vám dala sebe a cítím s vámi i v  nejmenší zkoušce. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  
 
12. července 1984   
„Drahé děti ! V tyto dny si satan přeje překazit moje plány. Modlete se, ať se jeho plán 
neuskuteční. Já budu prosit svého Syna Ježíše, ať vám dá milost, abyste v satanově pokušení 
pocítily Ježíšovo vítězství. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ 
 
                                                   
 

                                                          ( zpracoval Francesco – zdroj: www.medjugorje.ws/cs/ ) 


