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      Si pripravená 

vziať na seba kríž 

a nasledovať ma? 

      Tebe i tvojim 
sestrám sa dostane  
  veľa protirečení. 

  Žite pre mňa. Máte sa 
stať zápalnou obetou lásky  

     a obeťou utrpenia. 

Čo hľadáš? 

Hľadám    

svojho Syna. 

Prečo ten meč?          Toto je bolesť, ktorá 
ma prebodne, keď môjho 

Syna  urážajú smrteľnými 

hriechmi. 

Dcéra moja, 

spočítaj meče. 

Niet konca-kraja. 

Čo to znamená? 

Pozri, dcéra moja, takto vyšlem svojich anjelov v mečom,                 
aby potrestali krajiny. Krajinu, nad ktorou má anjel dva meče, budem 

strašne trestať, lebo v tomto kraji najviac trpím.  

Áno, tieto duše má každú hodinu pribíjajú na kríž.  
Alsasko bude oslobodené, ale nie celkom. To je anjel s malým mečom. 

 
 

Veľké sú smrteľné hriechy, 
malé sú všedné hriechy. 

Viac ma bolí jeden veľký 

ako mnoho malých mečov. 



Ja sám budem trestať 

tento kraj, ale mnoho 

duší pritiahnem k sebe. 
Dcéra moja, zbavíš 
ma môjho utrpenia 

tak, že pomôžeš 

dušiam obrátiť sa. 

            Zbožné duše     

sa budú vďaka tebe  

ku mne utiekať a skladať 
celú svoju dôveru  

           vo mňa. 

         Dcéra moja,  
   na Máriin príhovor  
ma tiež zložíš z kríža. 
Ona ti pomôže    
   pritiahnuť duše  
        ku mne.  

          Kým len budeš žiť, 

musíš zostať na tomto 

kríži, ak ma chceš  

       oslobodiť. 

  Kňazi,  

ukážte mi  

svoje vnútro! 

Otvor mi svoje 

vnútro, Alfonza! 

         Tu sa uchováva 
pokora, lebo je to 

jedna z najvzácnejších 

čností, ktorú môže 
duša vlastniť. Teraz  

 ti ju chcem darovať. 

Páčilo by sa ti 

moje srdce? 

     Dcéra moja, 
umy mi teraz  

       nohy. 
Ako to?!       Prečo  

práve ona? 

        Títo kňazi sú  
  takí nečistí a ty ich 
máš umyť skrze mňa, 
lebo čo robíš mne,   
   urobíš neskôr im. 

Spasiteľ, prečo je 
voda plná krvi? 

To sú hriechy kňazov, ktorí 

ma poškvrnili a ty ich máš 
umyť od hriechov. 

Prečo si celý 
postriekaný 

krvou? 



 

To, čo robíš môjmu Synovi, 

robíš zároveň aj mne. Skrze 
milosť, ktorú ti Boh daruje, 

budú očistené ďalšie škvrny. 

Posaď sa  

vedľa nás! 

Chcem ťa očistiť od 

tvojich hriechov. Teraz  

    si mojou nevestou. 
Nie som hodna tej 

milosti, aby som sa stala 

nevestou Kristovou. 

       Ty si duša,  
 ktorú som vybral  
svojmu Synovi. Udelím  
   ti veľké milosti. 

Chceš si vziať 
túto dušu za 
svoju nevestu? 

Chcem ju prijať ako svoju 
nevestu, chcem jej darovať 
milosť a vziať ju pod ochranu. 

Si pripravená žiť aj zomrieť  

pre Ježiša, svojho Ženícha 
a celkom sa pre neho 

obetovať? 

          Sľubujem pred Všemohúcim   

    Bohom, Preblahoslavenou Pannou    
         Máriou a všetkými svätými,  

že zostanem až do smrti verná Ježišovi,  

    môjmu Ženíchovi. Chcela som sa         

            mu celkom obetovať. 

        Pozri, nevesta moja,  

     Mária a tieto duše sú    

  svedkami našej svadby! 

       Nie, dcéra moja,  

ty nesmieš žiť v radosti,  
ale v utrpení. Musíš zostať  

    v Olivovej záhrade. 

     Dcéra, hľa, tvoja Matka.   

  Pozri, to je moja a tvoja 
matka. Vezme ťa pod svoju  

      osobitnú ochranu. 

Mária, hľa, 

tvoja dcéra! 

Aká šťastná si, že si sa stala 

hodnou piť z kalicha môjho Syna. 

 Spasiteľ,  
nechaj ma  
na tomto vrchu! 


