ÚVOD
Naša milovaná Nebeská Matka prichádza medzi
nás, aby nám sprostredkovala slová uistenia,
povzbudenia, lásky i odpustenia od nášho Nebeského
Otca i Jej milovaného Syna, Ježiša Krista. Chcú nám,
akoby výkrikom do tohto sveta poukázať na
dôležitosť lásky v celom živote. Milujte Lásku –
Boha! - hovorí Mária. Čo je dôležitejšie ako láska?
Veď skrze ňu je život. Sám Boh je číra Láska. Od
Neho pochádzame a k Nemu smerujeme. Čím iným by
sme mali byť, ak nie tým, čím je náš Stvoriteľ?
Panna Mária ako Kráľovná neba i zeme a zároveň
ako Vládkyňa sveta, nám chce pomôcť náš život
naplniť láskou a zjednotiť sa s večnou Láskou –
Trojjediným Bohom. Uisťuje nás o spoločnom
víťazstve nad zlom, ktoré nás stále viac a viac strhuje
do temnoty, lebo je čas boja medzi „ženou a drakom“,
ktorý sa zintenzívňuje. Preto, pomôžme Jej bojovať

o záchranu našich duší modlitbou, obetou, láskou
a odpúšťaním. Máme eucharistického Krista, ktorý
nás očakáva a dáva sa nám ako posila v duchovnom
boji. Preto nebojme sa, veď „víťazstvo je naše!“
Sestra Agáta

Posolstvá Panny Márie,
Vládkyne sveta
Veľmi ma zraňujete
„...Cirkev nedbá o mňa, o šírenie úcty ku mne. Nedbá,
že som jej Matkou. Som vaša Matka! Naozaj... A veľmi
ma zraňuje tento postoj mojich synov. Sú príliš
zaneprázdnení starosťami o tento pozemský život. Sú
zameraní na tento svet, nie na večný život. A ak, tak

veľmi málo... Deti moje, je to skutočne málo. Málo ste
zameraní na večnosť, na večnosť svojho zvereného ľudu...
Želám si, aby každú nedeľu sa konala púť s Eucharistiou
na toto miesto.“
Dané v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie,
Ľutina, 26. júla 2003
Zachráňte sa! Zastavte sa!
„Ach, deti moje!
Keby ste len vedeli, ako ma trápia mnohé duše, ktoré sa rútia do skazy,
nešťastia a zatratenia. Ako mi len stekajú slzy kvôli mojim služobníkom, ktorí
ma nemilujú a prestierajú, že vo mňa a môjho Syna veria. Nie, mýlia sa. Nebude
im to odpustené, ak nehľadajú skutočnú pravdu o mne, o Bohu a o sebe. Zahynú
vo svojej slepote, vo svojej túžbe nebyť iní ako ľudia žijúci vo svete. Mnohí tak
žijú, že nemilujú Boha, iba to hrajú. Mnohí zraňujú moje Nepoškvrnené Srdce
svojou bezohľadnosťou a túžbou nedať sa vyrušiť, žiť bez utrpenia, v pohodlí
a bez modlitby. Služobníci Boží, moji služobníci, kam to len smerujete? Kde ste
sa len stratili? Vráťte sa mi, vráťte sa k lonu svojej Matky. Milujte Cirkev,
milujte Boha, milujte to, čo vám skrz Ducha Svätého je dané poznať a milovať.
Nemilujte tento svet, plný nevraživosti a nepokoja, plný nespravodlivosti
a beznádeje kvôli hriechu. Vyslobodzujte môj ľud z biedy hriechu, nie naopak.
Vy niektorí len pomáhate, strkáte duše do tohto bahna. Čo to len robíte,
služobníci oltára!? Zachráňte sa! Zastavte sa! Nebojte sa žiť opravdivo v duchu
lásky, pokoja a spravodlivosti, ako káže náš Nebeský Otec cez prorokov dávnych
i dnešných.

Odhodlajte sa obrátiť smer svojej cesty. Veď zablúdite a cestu naspäť nenájdete,
ak neuposlúchnete tento môj nárek, môj vrúcny hlas, moje volanie.
Synovia moji, zachráňte sa, zachráňte môj milovaný ľud! Toto vám zverujem.
Milujem tento národ. Milujem ho a budem ho milovať i naďalej.
Zachránim ho. Len to musí chcieť! Ľud môj, som tvoja Matka. Dôverujem ti
a očakávam, že prijmeš toto posolstvo. Chcem ti pomôcť, moje opustené
a roztratené stádo. Prijmi ma, ľud môj, za svoju skutočnú Matku. Chcem ti byť
pomocou v tvojom boji za dobro a spravodlivosť. Slovensko moje..! Som tvoja
Matka.“
Dané v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa,
Trnava, 20. augusta 2003
Nie tradícia, ale láska!
„...Budete zatratení, synovia moji. Už nie ste moji synovia. Stali ste sa synmi
môjho odvekého nepriateľa – satana. Plačem. Nariekam nad stavom vašich duší.
Boli ste varovaní mnohokrát, synovia moji. Nedali ste si povedať. A tieto duše
vrháte so sebou do zatratenia. Milujem vás! Ešte máte šancu. Ale vy ju
nevyužijete. Pokora, pokora, muži Boží, pokora... Nie tradícia, ale láska! Láska,
láska, muži Boží, láska! Zachráňte sa. Zachráňte sa! Máte možnosť cez tieto
posolstvá uvedomiť si vážnosť tejto doby. Varujem vás. Uvedomte si, že satan je
vo svete a je veľmi aktívny, neúnavne pracuje na svojom diele. Viac ako vy vo
vinici Pánovej. Bolesť ma zalieva... Synovia, prijmite moje slová varovania!
Vaša vždy Matka.“
Dané v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky,
Košice, 7. septembra 2003

Pokora, pokora, pokora!
„Prichádzam k tebe, môj slovenský národ, aby si počul moje toľkonásobné
volanie. Odvolávam sa na Nebeského Otca, ktorý ma poslal, aby som ti
sprostredkovala jeho slová, tebe, môjmu maličkému stádu, skrz nepatrné,
nenápadné dietky môjho milovaného Srdca.
Očakávam od teba, môj milovaný národ i moji zasvätení, moji služobníci
oltára, že počúvnete môj hlas a naplníte Božie očakávania.
Si môj ľud, zraňovaný a utláčaný silnejšími okolitými národmi. Pre ich
bezbožnosť nedovolím, aby ti ubližovali. Iba ak neuposlúchneš moje príkazy
a usmernenia, ak ma zradíš, vtedy uvidíš, ľud môj milovaný, pohromu, aká ešte
na tomto svete nebola a ani nebude. Doplatíš svojou tvrdohlavosťou
a odmietavosťou a uvidíš, aký je Všemohúci spravodlivý.
Moji milovaní synovia, služobníci Boží, kam sa to len vrháte svojou
honbou za pohodlím a neústupčivosťou pozhovieť, poslúžiť dušiam? Kam to len
padáš?
Zahyniete, synovia, ak neuposlúchnete moje slová. Verte mi! Ja sa zjavujem na
mnohých miestach Slovenska, aby som vám tým dokázala svoju lásku
a starostlivosť voči vám. Zjavujem sa týmto deťom, týmto vizionárom, ktorých
posielam za vami, aby ste konali, čo sa od vás očakáva. A budem i naďalej chodiť
po rôznych končinách tohto kraja – Slovenska, aby ste sa presvedčili, že vás
vizionári neklamú a máte im veriť. Budete veľmi trpieť, ak to neurobíte.
Pozhovejte a naplňte slová svojej Matky. Synovia, otvorte oči, nebuďte slepí.
Neverte nahováraniam démona! Už sa teší, koľkých priviedol – zviedol na svoju
cestu. Nebuďte ustarostení o to, čo máte robiť. Nechcem, aby ste sa
znepokojovali nad mojimi slovami. Ony vychádzajú z hĺbky môjho Srdca, ktoré
vás nekonečne miluje. Naplňte ich. Nebojte sa. Volám k vám, synovia moji. To
som Ja, Vaša milovaná Matka. Sprostredkovávam vám svoje slová a na to, aby
ste ich prijali, je potrebná pokora. Kňazi, biskupi – pokora, pokora, pokora. Iba

v pokore môžete slúžiť. Iba v pokore ma môžete uposlúchnuť. Iba v pokore sa dá
milovať.
Láska, kňazi moji, láska je veľká vec. Ňou dosiahnete veľa. Všetko.
Večnosť. Večnosť je to, za čo sa oplatí bojovať. Za pravdu. Božiu pravdu,
zjavenú v Božom Slove i cez vyvolených. Sú to vybraní mnou z mnohých.
Nedajte sa odradiť ich nedostatkami. Oni sa úplne a navždy odovzdali Mne a Ja
ich pretvorím. Urobím ich svojimi nástrojmi. Sú v mojich rukách a nikdy ich
nenechám, aby zahynuli v pochybnostiach, ktoré na nich doliehajú.
Drahí moji... Milujem vás! Milujem. Milujem. Milujem. Buďte mnou
požehnaní a láskou naplnení na veky. Na veky! Amen.
(Panna Mária mala na sebe biele šaty, po zem siahajúci bordový závoj a bordový
pruh okolo pásu.)
Dané “ pri Brale“,
Sečovce, 15. septembra 2003
Poslúchni môj hlas...
„Moje milované Slovensko!
Prihováram sa ti ústami človeka - mojej dcéry. Ako veľmi len túžim po tvojej
odovzdanosti sa mne, tvojej Matke. Moje Srdce sa nemôže dočkať tej radosti
z naplnenia mojich posolstiev, vám adresovaných. Milujem ťa, národ môj.
Kto sa postaví proti Mne, mojim posolstvám, nech čaká trest. Boží trest. I vy,
kňazi, biskupi. Nie ste hodní nazývať sa služobníkmi oltára, ak nemilujete svoju
Matku, ak neveríte mojím slovám. Ak ešte ľud – svojich veriacich – odvraciate
od nábožnosti a úprimnej snahy po dokonalosti. Mnohí ste im na pohoršenie.
Spamätajte sa... Ste za tie duše zodpovední! Vaša spása závisí od vašej snahy
priviesť ich ku spáse. Uvedomte si, aké veľké úlohy sú vám zverené.
Kňazi, nie ste hodní nosiť rúcho, ktoré je symbolom služby, i Veľkňaza
Krista. Vy Ho zastupujete tu na zemi. Uvedomte si vážnosť tejto doby. Volám

ku vám, aby ste sa prinavrátili ku Mne. Buďte mi oddaní, synovia moji. Podajte
si ruky s tými, ktorí sprostredkovávajú moje slová vám. Verte im. Neklamú vás.
Ani Ja, Vaša Matka vás neklamem. Veď mi na vás záleží. Ináč by som mlčala.
Uvážte, prihovárala by som sa vám, keby som vás nemilovala?
Milované Slovensko!
Chcem ťa ochrániť od klamstva, nespravodlivosti, odstrkovania, pohŕdania
a nelásky od okolitých národov, ale aj od vnútorných nepriateľov. Poslúchni môj
hlas. Pomôžem ti zostať verným Kristovi i svojej Cirkvi. Ak nie, stihne ťa rana,
ťažká rana. Už sa nebudeš volať kresťanským národom pod Tatrami. Bolesť
mám v srdci, lebo vidím mnohých, ktorá sa úprimne nebudú snažiť o nápravu
a napredovanie v láske.“
(Panna Mária mala biele šaty, modrý opasok, modrý závoj i plášť. V ruke
držala zlatý ruženec.)
Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. septembra 2003
Som tvoja Matka
„Môj milovaný slovenský ľud!
Môj hlas k vám prichádza, aby som vám odovzdala svoje posolstvo na
záchranu vašich duší, takých vzácnych. Duše padajú do zatratenia a moje Srdce
je ubíjané bolesťou z tejto smutnej skutočnosti. Zachrániť vás chcem, zachrániť
a priviesť do tesnej blízkosti k nášmu Nebeskému Otcovi. Ďakujem vám, že ste
priniesli obety s týmto stretnutím spojené. Požehnávam vás..!.
Ľud môj slovenský, varujem ťa... Pozdvihni svoj zrak k svojej nebeskej Matke,
ktorá ťa tak veľmi miluje. Som tvoja Matka, nezabúdaj. Milujem ťa... Rob
pokánie..! Zachráň sa!“
(Panna Mária mala biele šaty, modrý pás, modrý závoj a ruženec v ruke.)

Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. októbra 2003
Pokoj, pokoj, pokoj
„Moje milované deti!
Ako je len ťažké udržať si pokoj vo svojom srdci, ak útočia sily temna. Buďte si
isté, že to je večný nepriateľ, ktorý chce rozorvať vaše vnútro, lebo vám závidí.
Závisť ho ženie a vás zvádza k takej istej závisti.
Moji milovaní, milujem vás. Prosím vás, chráňte sa ho a nedovoľte mu
vnikať a ničiť to, čo vo vás klíči, rastie alebo dozrieva. Ja vás chránim, no
nemôžem vám pomáhať násilím, iba ak mi vy dovolíte a pričiníte sa svojou
obozretnosťou a čistotou srdca. Nech čistota je vaším znakom. Vyznačujte sa
čistotou úmyslov, slov, myšlienok i skutkov.
Nech vás Všemohúci požehnáva a rozhojní vám pokoj v srdci. Nech On vo
vás vládne. Milujem vás. Požehnávam vás..!“
Posolstvo Vládkyne sveta pre kňazov:
„Moji milovaní synovia.
Vyzývam vás, aby ste prinášali na oltár obetu - čistú a nepoškvrnenú. Vaša
obeta nech privedie ľud k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Láska Božia nech vás
privádza k väčšej vernosti a službe. Svoj plášť rozprestieram nad vami, aby ľud
cítil, že ste Boží. Sila Ducha Svätého nech vás vedie!
Hovorte a žite to, čo je vám dané a poznané skrz Neho. Milujte, kňazi. Milujte,
aby sa ľud od vás zapálil. MILUJTE...“
(Panna Mária mala biele šaty zlatom ozdobené okolo krku, modrý pás a krémový
závoj zlatom ozdobený.)
Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. novembra 2003

Milujte Ježiša
„Môj milovaný ľud.
Prichádzam k tebe ako Matka všetkých vás, aby som vás posilnila a povzbudila
svojou prítomnosťou medzi vami. Milujem vás, moje milované deti. Ani si len
neviete predstaviť, ako vás miluje môj milovaný Syn. O tom svedčí už Jeho
narodenie na tento svet a potom smrť na kríži z veľkej lásky k vám.
Milujeme vás. Som tu so svojim Synáčkom, ktorého som zrodila pre vás. Milujte
Ho. On vás prosí, aby ste si očistili svoje srdcia, a tak sa pripravili na oslavu
jeho narodenia. Nech sa narodí v každom jednom z vás. Žehná vás.“
(Panna Mária mala svetlo ružové šaty a modrý závoj. Na rukách držala dieťa –
Ježiša.)
Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. decembra 2003
Zachráňte si duše!
„Moje milované deti.
Chcela by som vás privítať na tomto posvätnom mieste. Je to miesto milostivé,
lebo ho navštevuje Boh so svojimi zástupmi anjelov a svätých. Môj milovaný
Syn je tu prítomný, aby vás požehnal a prijal do svojho náručia nekonečného
Milosrdenstva. Mám vás rada, moje milované dietky. Milujem pokoru a lásku,
čistú lásku, vyvierajúcu z čistého srdca. Miluje ju i náš Nebeský Otec. Miluje
vás a prosí, aby ste mu viac dôverovali a prichádzali k jeho Synovi Ježišovi
Kristovi, ktorý

túžobne očakáva duše v Oltárnej Sviatosti, vo sviatosti

zmierenia. Buďte voči Nemu pozorní a prijímajte Jeho lásku. Dajte sa ňou
nasýtiť... Buďte pozorní voči mojim návštevám na tejto zemi. Milujem vás,
dietky moje. Prichádzajte sem k nohám môjho milovaného Syna. Milujte Ho. On
vylial svoju krv za vás. Uvedomte si to..! Požehnáva vás. Milujeme vás.
Zachráňte si duše!“

Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. januára 2004
Bojujte za Boha!
„Môj milovaný slovenský národ.
Prichádzam k tebe, aby som ti sprostredkúvala slová nášho Nebeského Otca,
lebo vás nekonečne miluje. Som vaša Matka, moji milovaní. Nebojte sa ma
milovať, drahé deti. Poslúchnite moju výzvu na obrátenie sa k môjmu Synovi
Ježišovi Kristovi. Chce sa vám dať úplne, no vy stále svoj zrak upierate na
hmotné statky. Ony majú slúžiť vám, nie vy im.
Buďte láskaví k sebe navzájom. Učte sa odpúšťať podľa príkladu môjho Syna.
Milujem vás, dietky moje. MILUJTE... Naplnením všetkého je láska. Vy po nej
túžite, ale hľadáte ju tam, kde nie je. Tu ju nájdete! (Panna Mária ukázala na
svoju hruď.) Nájdite ju a objavte v Najsvätejšom Srdci. Milujte ju – Lásku...
Ona je pre vás a vy pre ňu. Nedajte sa zviesť hriechom, akýmkoľvek najmenším
zlom. Ono vás robí nešťastnými.
Bojujte za Boha! Bojujte za dobro! Nedajte sa zviesť svojou vlažnosťou
a tvrdohlavosťou. Nebuďte tak málo všímaví na znamenia časov. Sú tu! Preto
moja prítomnosť tu na tomto mieste. To je výzva pre tento ľud, ktorý túžim, tak
veľmi túžim zachrániť.
Moji milovaní, nebuďte slepí, nebuďte hluchí! Viďte to, čo vidieť máte...
Milujte, prosím! Milujte! Som tu pre vás, aby ste sa zachránili pred večným
poblúdením. Dajte sa viesť mnou a Kristom v Eucharistii. Čaká na vás. Ako
veľa vám chce len povedať! A vy? Utekáte, nemáte čas na Boha, na svojho
Boha. Je váš. Je pre vás. On skutočne JE! Prečo neveríte? Prečo tak málo veríte?
Neváhajte. Nepochybujte...
Tento svet je preto taký, lebo vy ste ho takým urobili – nie Boh. Čo On zmôže,
ak sa zdráhate plniť Jeho slová? Čo zmôže otec, ktorého syn sa rozhodne ho

neposlúchať? Otcovia, vy to dobre viete. Matky, vy to poznáte, ak sa vám dcéra
vzoprie a vám zostanú iba slzy a boj o ich návrat. To isté Boh. Boh môže všetko.
Môže urobiť všetko, ale proti vašej vôli to nechce. Chce vašu slobodu a lásku.
Láska! Láska je to, čo od vás žiadam. Milujem vás...
Pre kňazov:
Moji milovaní kňazi! Milujte Boh! Milujte Cirkev! Milujte opravdivo... Vaša
Matka, synovia moji!“
Dané “Pri brale“,
Sečovce, 17. februára 2004
Obeta, obeta, obeta
„Môj milovaný Syn vás miluje, moji milovaní. Milujte sa navzájom takou
láskou, akou On miluje vás. Odpustite, ako odpustil a odpúšťa On. Dôverujte
mu, aj On vám dôveruje. Myslite na Pána, svojho Ukrižovaného, ako Jeho krv
vytiekla za vás. On vás svojou krvou vykúpil, preto očakáva, že vykúpenie
prinesie úrodu vo vašich srdciach vďačnou vykupujúcou láskou.
Milujte vykupujúcu obeť nášho Krista – Mesiáš! Ľúbi vašu pokoru a lásku,
odovzdanosť a vernosť. Nebojte sa mu otvoriť svoje srdce a dať sa Ním
zasiahnuť, zraniť a obetovať sa... Obeta je láska. Láska je obeta. Nezabúdajte,
že skutočná láska prináša obetu. Obetujte sa jeden za druhého, lebo to vám dá
radosť a spôsobuje potešenie Môjmu Srdcu, našim Srdciam. Obeta, obeta, obeta,
moji milovaní!
Slovenský ľud požehnávam a vovádzam do svojho milujúceho Srdca.
Milujte sa a odpúšťajte. Vaša milovaná Matka...“
(Panna Mária poukázala rukou na Ukrižovaného Krista, ktorý povedal pre
všetkých toto posolstvo):

„Prinášajte svoje prosby a budú vypočuté. Avšak prinášajte ich
s úprimnosťou a vierou. Verte a plňte vôľu Otca. Dostanete to, čo potrebujete.
Dôverujte...“
Panna Mária ešte dodala:
„Požehnávam všetkých vás, ktorí ste tu prítomní, ale aj všetkých tých, za
ktorých prosíte, a na ktorých myslíte.“
Dané „Pri brale“,
Sečovce, 17. Marca 2004
Nebo za vás bojuje
„Ľud môj milovaný.
Zdvíham svoj hlas k tomuto národu a úpenlivo žiadam o obrátenie vašich myslí,
túžob i sŕdc k Trojjedinému Všemohúcemu Bohu. Nebuďte zatvrdliví! Svoje
srdcia otvorte dokorán a vpustite nás dnu. Celé Nebo si chce vo vás nájsť miesto.
Mať miesto vo vašich životoch a napĺňať vás Nebom, večnou blaženosťou už tu,
v tomto pozemskom živote. Radujte sa, lebo Boh zhliadol na vašu biedu sŕdc,
ktoré sú spútané satanom. Odpútajte sa z tejto moci! Roztrhnite reťaze hriechu
a akéhokoľvek zla, nepokoja a nelásky. Liečte sa láskou z Eucharistie... Je pre
vás!
Milujte modlitbu svätého ruženca, lebo to je zbraň na odstránenie okov,
ktoré vás spútavajú. Chcem vás oslobodiť.
Buďte zhovievaví k sebe a milujte modlitbu. Zamilujte si Boha. Túžte po
večnosti ako po raji naši prarodičia Adam a Eva. Nedajte sa naviesť na lákanie
zvodcu. Je hrozný a ťažko poraziteľný vašou slabosťou. Boh je silný. On je
Vládcom. Nedajte sa. Nedajte zahynúť duši!
Milujte a odpúšťajte... Hľaďte na Krista a bude vám daná sila z Neba. Nebo za
vás bojuje! Milovaní, žehnám vás...“

(Panna Mária mala biele šaty, modrý pás a modrý závoj. Bola bosá. Ruky
roztiahnuté, smerujúce ku mne.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,
Sečovce, 17. Apríla 2004
Volám a čakám...
„Môj najmilovanejší ľud!
Pokánie... Volám a čakám. Pokánie! Vaše srdcia nech sú čisté ako rosa, čo zem
zvlažuje. Neochabujte vo viere... Moji milovaní! Modlite sa... Mnoho sa modlite
za svoju spásu a spásu duší, ktoré nepoznajú čistú, nebeskú Lásku
Najvznešenejšieho Boha Otca. Prosím, modlite sa. Robte pokánie. Pokánie!
Milovaní, zachráňte sa! Čistotu srdca žiadam. Čistotu v láske. Máte sviatosti.
Sviatosť pokánia. Pokánie...! Moje milované deti...“
(Panna Mária mala biele šaty, biely závoj a v ľavej ruke držala zlatý ruženec.
Ruky mala vystreté dopredu.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,
Sečovce, 17. Mája 2004
Čas návštevy prichádza
„Náš nepriateľ ma chce poraziť, chce ma zničiť. Chce zničiť moju
milovanú Cirkev. Môj najmilovanejší ľud! Drahý môj Syn Ježiš Kristus vás
pozýva k milovaniu Jeho Srdca, ktoré je Najsvätejšie a chce k tejto svätosti
priviesť aj vás, milované deti. Milujem, dietky môjho Syna a dietky moje.
Prichádzajte ku mne a modlievajte sa. Veľa sa modlite... Modlite sa, dietky. Veď
už čas prichádza. Čas návštevy. Zahaľte sa do plášťa nežnosti, odovzdania sa
a vernosti nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Budujte pokoj... Nebúrajte zväzky lásky! Odovzdávajte sa jeden druhému.
Buďte pozorní voči našej návšteve tu medzi vami. Vysielajte vzdychy ľútosti za
hriechy, vzdychy prosby a lásky. Milujte, drahí moji! Milujem vás, dietky moje!“
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,
Sečovce, 17. júna 2004
Som vaša Kráľovná
„Ach, dietky moje!
Milujte sa! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Milujte Lásku, Boha. O krátku
chvíľu sa sním každý stretne...
Dietky moje, dietky môjho Nebeského Otca i vášho Otca, nedajte sa toľko prosiť.
Ja, vaša Matka, nalieham... Obráťte sa. Čiňte pokánie!.
Synovia moji, kňazi, služobníci oltára, robte pokánie. Pokánie! Prečo
ma tak málo milujete? Prečo neveríte? Prečo váhate? Nebuďte takí zatvrdliví...
Spomeňte si na svoju Matku, ktorej Srdce krváca a plače, a túži, aby ste ju
poznali a milovali.. Pretože ja šliapem po hlave hada a vládnem tomuto svetu.
Som Kráľovná neba. Som vaša Kráľovná. Môj Syn ma tak vyznamenal. Ďakujte
Mu, že ma posiela medzi vás, svoje ovce. On je dobrý pastier. Položil svoj život
za vás. Dajte sa tým preniknúť! Uvedomte si to... Môj čas sa chýli ku koncu. Už
len niekoľkokrát vás výnimočne navštívim. Už len zopárkrát.“
Potom dodala: „Hovor o spravodlivom súde Boha Otca. Pamätaj, kto vytrvá do
konca, ten bude spasený. Všetkým hovor – modlite sa, modlite sa! Diabol veľmi
zúri. Chce vás odvrátiť od modlitby, no vy sa nedajte. Ja zvíťazím. Moje
víťazstvo je isté. Ďakujem, že si prijala moje posolstvo.“
Na záver povedala: „Tak, ako ma vidíš, daj namaľovať obraz na uctievanie. Som
Kráľovná neba i zeme.“

(Panna Mária mala svetlomodré šaty, modrý závoj, bosé nohy. Stála na zemeguli
a šliapala po syčiacom hadovi. Ruky držala najprv zopnuté k modlitbe. Potom si
poutierala slzy na tvári a ruky vystrela pred seba, akoby ich podávala. Slzy sa
Jej na rukách ligotali. Okolo zemegule boli slová: Vládkyňa sveta, pros Boha
za nás.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,
Sečovce, 17. júla 2004
Už len chvíľu
„Moje milované dietky!
Teším sa vašej prítomnosti tu na tomto požehnanom mieste. Som tu prítomná
medzi vami. Milujem vás, dietky moje. Prichádzajte ku mne a modlite sa za celý
svet, za spásu duší. Boh Všemohúci vystiera svoju ruku na požehnanie a Jeho
spravodlivosť čoskoro každý zakúsi vo svojom srdci. Nech každý z vás miluje to,
čo milovania hodné je. Každý z vás bude súdený. Proste o milosrdenstvo.
Varujte jeden druhého pred Božou Spravodlivosťou... Milujem vás! Už len
chvíľu...“
(Panna Mária mala biele šaty, biely závoj a ruky mala roztiahnuté. Potom sa
modlila. Držala ruženec. Na záver ho ukázala pred seba a povedala: „To vás
zachráni.“)
Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. augusta 2004
Amen, Amen, Amen!
„Moje milované deti!
Moja návšteva medzi vami je posledná. Tieto slová, ktoré ste počúvali, sú
z Neba. Boh Syn ma k vám poslal, aby skrze mňa vás varoval pred Božou
spravodlivosťou. Ona je tu! Počujte moje posledné slová... Som vaša Matka.

Nezabúdajte. Zostávam vo vašich srdciach, ktoré ma milujú. Milujú môjho
Syna. Veľmi draho za vašu spásu zaplatil.
Milovaní! Opakujte si tieto slová, ktoré som vám sprostredkovala. V nich
nájdete silu, pokoj a odhodlanie niesť svoj kríž až do konca. Budem vás
v Nebeskej sláve očakávať. Tešte sa na večnosť a pripravujte sa na ňu. Milujem
vás, dietky moje. Moje Srdce je prítomné v každom jednom z vás, vo vašich
srdciach.
Zostávam s vami takto navždy spojená a prítomná aj tu na tomto
mieste. Zostávajte v modlitbe, úprimne a s láskou. Vaša nežná Matka. Čakám
na vás v Nebi. Bojujte boj s diablom. Víťazstvo je naše.
Milujem vás! Ďakujem vám za obety, modlitby i vyznania. Predkladám
ich pred trón Najvyššieho Boha. Amen. Amen. Amen.“
Na záver dodala: „Nepočúvali ma...“
(Panna Mária mala biele šaty, biely závoj po zem a na hlave korunu. Ruky mala
vystreté dopredu.)
Dané „pri Brale“,
Sečovce, 17. Septembra 2004

Zasvätenie sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Moja najmilovanejšia Panna Mária, Vládkyňa sveta a Kráľovná neba
i zeme! Tebe sa dnes zasväcujem, Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré víťazí
nad démonom. Tvoje víťazstvo je isté. Aj naše - v spojení s Tebou a Tvojím
Synom, Ježišom Kristom.
Odovzdávam sa ti úplne pre časnosť i večnosť. Riaď moje kroky a pomáhaj mi
v hodine smrti. Nedaj mi zahynúť v temnote zla, ktoré je také silné.

Ty si víťazstvom pre moje doráňané, hriechom spútané srdce. Vysloboď ma,
Matka drahá. Som Tvoje dieťa a celé sa ti odovzdávam. Chráň a posilňuj ma,
moja milovaná Mária!
Ďakujem ti za lásku a starostlivosť o duše. Amen.
Dané Vládkyňou sveta
dňa 11. novembra 2004, Sečovce

Modlitba od Anjela Strážneho
Všemohúci a večný Bože, zhliadni na nás svojou milosťou a zachráň nás
pred večným zatratením. Nedopusť, aby sme sa utápali v bahne hriechu. Pomôž
nám prostredníctvom Svätého Ducha priniesť svoj život ako výkupné za svoje
hriechy. Buď nám zárukou, že nezomrieme a nezostaneme v tme. Láskavosť
a milosrdenstvo tvoje je veľké. Nech ho spozná celý svet, aby sa zachránil
a vošiel do raja k Tebe, láskavý Otče. Buď nám oporou a bezpečím v časoch
trápenia a blúdenia. Otče náš, buď Pánom našich sŕdc a prebývaj v nás ako
Láska, naokolo sa rozlievajúca po celom svete. Amen.
(Takto sa modli v čase tiesne a čakania na príchod poslednej hodiny života tu na
zemi. Rozšír túto modlitbu zvlášť pre chorých a starých.)
Dané 22. decembra 2003,
Sečovce

Ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie
Namiesto „Verím v Boha“ sa modlíme:
Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac u Tvojich nôh obetujeme Ti Slzy Tej, ktorá
Ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj,
ó, dobrý Učiteľu, aby sme porozumeli naučeniu, ktoré nám dávajú bolestné slzy
Tvojej svätej Matky, aby sme Tvoju vôľu plnili na zemi, a tak sa stali hodnými
v nebi Teba po celú večnosť chváliť a velebiť.

Amen

Na veľkých zrnkách:
„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé slzy a bolesťami prebodnuté
Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.
Na siedmich malých zrnkách:
„Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné slzy Tvojej najsvätejšej
Matky!“
Na konci sa opakuje trikrát na malých zrnkách:
„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé slzy a bolesťami prebodnuté
Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.
Nakoniec modlitba:
„Ó Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva!
Prosíme Ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na
ktorého sa pre Tvoje slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie
a sám okrem milostí, ktoré týmto ružencom vyprosíme, ráčil tiež udeliť korunu
večného života. Amen.

Kontakty a informácie
Záujemcovia o púte, informácie, a modlitbové aktivity
sa môžete prihlásiť na uvedených adresách a telefónnych linkách.
MAGNIFICAT SLOVAKIA o.z.,
M ROSA, P.O. Box 147, 814 99 Bratislava 1, Slovakia,
tel/fax: 02/52444022,
e-mail: magnificat@stonline.sk,
web: www.magnificat.sk

Magnificat Bralo, o.z,
Eva Kačunová, Konvalinková ul. č. 1481/2, 078 01 Sečovce,
tel. 0907/ 416 918, alebo na e-mail: agatocka@orangemail.sk
Na tejto adrese sa môžete nahlásiť záujem
o misijnú návštevu sestry Agáty Burejovej vo vašom meste – obci
pre modlitbové skupiny,
ako aj požiadať o putovný obraz Panny Márie - Vládkyne sveta.

Naše vydavateľstvo ponúka:
publikácie, videofilmy a materiály

mesačník M ROSA,
časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Vádkyne sveta
– obsahujúci najnovšie správy z pútnických miest, správy z domova aj zo sveta, svedectvá
a listy, otázky a odpovede, aktuality duchovné i spoločenské z oblasti života Cirkvi
(ročné predplatné + poštovné 380.- sk/čk, cena 1 výtlačku 33.-sk)
Knihy:

Čakám Vás v Nebi II.
(svedectvá pútnikov - 99.- sk),

Diaľnica do pekla
(pôsobenie siekt a tajných lóží - 150.- sk),

Volám a čakám
( začiatok našich kontaktov so zjaveniami Vládkyne sveta – 60.- sk),
Videokazety:

Čas rozhodnutia
(autentický dokumentárny film zo zjavení Nepoškvrnenej Čistoty - 15.- sk),

Cesta na horu Zvir
(reportážny dokument o posolstve Panny Márie a stave sveta – 100.-sk),

Jediná nádej
(z návštevy Don Gobbiho na Slovensku - rok 1996 – 120.- sk),

Milujte Lásku I. a II.
(dokumentárny film o zjaveniach a posolstvách Vládkyne sveta - 300 sk),
Pripravujeme videofilmy:

Bralo
(strihový dokument o misii Vládkyne sveta)

Sloboda
(príbeh obráteného väzňa z hory Zvir)
Džublik
(videodokument o zjaveniach Matky všetkých kresťanov na Ukrajine)
Okrem toho ponúkame:
Vládkyňa sveta
obrázky (5.-sk)
prospekty:
Pros pre slzy Matky
(ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie,
imprimatur Mons. J. Vojtaššáka z 21. V. 1935, 2.- sk)
Modli sa denne Ruženec
ktorý vydalo Ave Maria Center, Toronto, Kanada (v slovenčine – 3.-sk) ,
Lekáreň príroda
(brožúrka o liečivých rastlinách a na čo ich možno použiť – 33.- sk )

