
Mystička Marie-Julie Jahenny; co nastane v posledních 
časech 

 

 
Marie-Julie Jahenny, stigmatička a jedna z největších mystiček v dějinách církve se narodila 12. února 
1850 v Blain, Francie. V 12-ti letech se stala členkou třetího františkánského řádu. V roce 1873 obdržela 
stigmata. Trpěla ranami rukou, nohou, boku a ramen. Celý život trpěla za hříchy Francie a 
světa. Vyznačovala se příkladnou poslušností duchovnímu vedení a svému biskupovi. Dokázala okamžitě 
rozpoznat požehnaný předmět, 5 let žila jen ze svatého přijímání pod lékařským dozorem. Zemřela dne 
4.března 1941 

Proroctví 

Měla vizi dialogu mezi Pánem a Luciferem. Lucifer řekl: 

"Budu útočit na církev. Porazím Kříž. Zničím ji a zapříčiním, aby měli v srdcích jinou víru. Nastane 
VELKÉ ODMÍTNUTÍ TRADIČNÍ VÍRY. Já budu Pánem všech věcí. Vše bude pod mojí kontrolou, i tvé 
chrámy a tvoji lidé. " 

Sv.. Michael říká, že " satan bude na nějaký čas vládnout kompletně nad vším, všechno dobro, víra, 
náboženství budou pohřbeny v hrobkách ... satan a jeho kumpáni budou radostně triumfovat, ale po tomto 
triumfu Pán shromáždí svoje věrné a porazí satana." 

Marie-Julie viděla, že "nezůstane ani stopa po Svaté Oběti, nezachovají se žádné současné rysy víry. 
Zmatek bude všude ... " 

"Všechny díla,tak jak je známe z tradice a která jsou odsouhlasena neomylnou Církví sv., přestanou na jistý 
čas úplně existovat. I celá Církev sv, jak ji známe, načas přestane existovat. V tomto čase bolestného 
zničení, bude na Zemi manifestováno výrazné znamení. Obrovská většina Církve sv. bude přeměněna kvůli 
nestoudnosti mužů Církve sv. Bůh pak sešle tmu na zhýralé,. Těm už pak nic nebude stát v cestě v hledání 
nestoudnosti ... " 

Ve dnech 27.11.1902 a 10.5.1904 obdržela poselství o spiknutí ohledně nové mše: 

«Dávám ti VAROVÁNÍ. U čedníci, kteří nejsou podle mého evangelia, pracují pod vlivem nepřítele 
duší na změně mše, která obsahuje slova, která jsou z mého pohledu ohavná. » 

"Když přijde osudová hodina zkoušky víry mých kněží a oni tyto změněné texty budou slavit, tak to bude 
čas druhé éry. První éra je mým časem a časem mých kněží, zatímco druhá éra znamená pronásledování, 
při kterém nepřítel víry a svatého náboženství vloží své formulace do mešních knih druhého slavení. 
Mnoho svatých kněží tyto slova v mešních knihách, která nesou pečeť pekla odmítne. Ti co neodmítnou 
jsou pod vlivem zloducha, stejně jako ti kteří mě  ukřižovali a jsou to ti, kteří očekávají království nového 
mesiáše, antikrista " 

Červen 1881 " Svými chybami (kněží) prolomí ďábel jejich sliby. Kniha života obsahuje seznam jmen bez 
těchto kněží a to mně trhá srdce. Kvůli slabému respektu, kteří mají Boží apoštolové, naroste zástup 
lhostejných a ustane zachovávání zákonů. Kněz sám je odpovědný za ztrátu respektu, protože on sám 
nerespektuje svou svatou službu a místo, které zastává. Zástup následuje stopy svého pastýře a to je ta 
velká tragédie. Duchovenstvo bude přísně potrestáno za svou nepochopitelnou nestálost a velkou 
zbabělost, která není v souladu s kněžskou funkcí. Hrozný trest přijde na ty, kteří každé ráno se setkávají s 
oltářní svátostí. Nepřišel jsem na vaše oltáře na to, abych byl mučen! Trpím od takových zbabělých 



kněžských srdcí stokrát více, než od čehokoliv jiného. Moje děti, nemůžu těmto kněžím udělit prominutí až 
přijde jejich čas." 

Marie - Julie Jahenny říká, že "ti, co vládnou zástupům, budou za nastávající krizi zodpovědní. 
Komunismus nezvítězí, pokud církev zůstane věrná. " Vzpomíná rostoucí svobodu, které se kněží a 
biskupové budou těšit a jak špatně s ní naloží. Shromáždění biskupů bude žádat ještě větší svobodu na 
papeži, VYHLAŠUJÍCE, že jinak nebudou poslouchat papeže. Marie-Julie pak pokračuje a říká, že 
vypukne Červená revoluce . A také mluví o "hrozném novém náboženství" , které nahradí pravé 
římskokatolické a vidí "mnoho, mnoho, biskupů zmatených tímto svatokrádežným a hanebným 
náboženstvím". Nastane velký rozptyl kněží. Praví kněží budou nahrazování pekelnými posly. Bude to 
znamenat nové modlitby, nové kostely, nové křty, nové komunity. (pozn redakce: dnešní stav v 
pokoncilní církvi) 

7.červenec 1880, Pán Ježíš: "Církev bude zbavena hlavního pastýře tak, že papež bude postaven na roveň 
biskupům. Úřad hlavy Církve svaté bude tak hrubě znevážen. 

4.11.1880: Panna Maria - Julie v extázi popisuje martyrium papeže "Hlas církve, zpoza skrytých zraku 
přichází k mé duši jako hlas umírajícího. Vrchní pontifikát (papež) začíná svou bolestnou řeč směrem k 
svým dětem, kterým je otcem. Je to pro mou duši meč. ... Vidím bílé ptáky, jak odnášejí ve svých zobácích 
jeho krev. Vidim Petrovu ruku jak je protnuta hřebíkem. Vidím Petrovo roucho rozdrásané. Och, jak trpím. 
" 

Tři dny temonty 

Tři dny temna byly prorokovány mnohými svatými, včetně sv. Pátera Pia. 

Marie-Julie oznámila, že nastanou 3 dny temna, během kterých budou uvolněny pekelné síly a budou 
hledat všechny Boží přátele. Ty tři dny budou čtvrtek, pátek a sobota - Dny související se Svatou Obětí a s 
Bolestmi Panny Marie. (4. leden, 1884). 

Panna Maria 20. 9. 1882.: ".. peklo bude vypuštěno na Zemi. Hřmění a blýskání zapříčiní, že ti, co nemají 
pravou římskokatolickou víru a víru v Mou sílu, zemřou strachy. Během těchto tří dnů děsivé temnoty 
nesmí být otevřeny žádné okno, protože nikdo nebude schopen dívat se na zem a na příšerné barvy, které 
bude mít - aniž by v tomto momentě nezahynul. "Obloha bude v plamenech, zem dostane trhliny. Třeba 
všude nechat svítit požehnané svíčky. Žádný jiný objekt světlo nevydá. JEDNA svíčka postačí na celou 
dobu trvání noci pekla. V domech zkažených a rouhačů svíčky nevydají světlo. NIKDO mimo úkrytu 
nepřežije. Země se zatřese jako při soudu a strach bude obrovský. Ano, budeme poslouchat modlitby tvých 
bratrů. Budeme je potřebovat na oslavu Kříže. ... " 

(8. prosinec 1882). 

"Panna Maria říká: "Všechno se zatřese, kromě toho kusu nábytku, na kterém bude hořet svíčka. 
Shromážděte se kolem Mého požehnaného obrazu a kolem kříže. To vás udrží mimo tohoto teroru. Během 
této tmy budou ďáblové nabývat ohavné tvary a budou se pohybovat po obloze i po zemi. Oblaka z 
červenají jako krev. Hromy budou otřásat zemí a blesky protínat nebe. Země se bude otřásat v základech. 
Moře se zvedne a jeho hučící vlny dopadnou ve velkém na pevninu. Planeta se stane obrovským hřbitovem. 
Mrtvoly hříšníků budou pokrývat zem. Tři čtvrtiny populace na planetě zahyne. " 

Sarahma 

převzato a ze slovenštiny přeloženo a upraveno: http://www.magnificat.sk/2012/07/tri-dni-temnoty/  


