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Obetujem ti ho  

za biednych ľudí. 
Čo hľadáš? 

Hľadám    

svojho Syna. 

Prečo ten meč?          Toto je bolesť, ktorá 

ma prebodne, keď môjho 
Syna  urážajú smrteľnými 

hriechmi. 

     Zahanbuje ma, keď vidím, 
ako plníš vo všetkom vôľu 
svojich rodičov. 

   Chcem ti            

   dať moju      

 poslušnosť. 

Božský Ženích, zahanbuje 

ma tvoj príklad, lebo ja som  

         často roztržitá. 

Odteraz chcem byť 
s tebou celkom 

zjednotený. 

Vždy, keď prijmeš 

duchovné prijímanie, 
vojdem do tvojho  

        srdca. 
Ježiš, daj mi 

svoju lásku. 

Mária, 

ponáhľaj sa 

mi na pomoc. Ježiš, príď 

do môjho 

úbohého 
srdca. 

Moje 

srdce túži 

po tebe. 

Príď 

a zjednoť 
ma celkom 

s tebou. 



      Tejto mojej 

dcére kladiem       
do srdca a do úst  

        moje slová. 

Ak ich prijmete, 

darujem vám veľké 

milosti a môžete   
    vystúpiť na vrch. 

Kto ich neprijme, 
bude hodený     

do priepasti. 

Dcéra moja, 
spočítaj kňazov,   

čo stoja dole. 

Videla som, ako sa tváre kňazov zmenili 

a ako sa mi posmievali 

a zdráhali sa ísť k vrchu. 

   Kňazi, chcete 
byť hodení     

do priepasti? 

To sú tí, ktorých 

potrestám a zavrhnem 

pred mojou tvárou. 

Spočítaj  

ešte raz! 

Toto je tvoje 

sebazapieranie.   Duch má 

ovládať telo. 

Až potom prídeš    

na rovnú cestu,  
ktorá vedie k Bohu. 

Teraz ti dovolím 

venovať sa modlitbe, 

stráviť čas v bdení 

a umŕtvovať telo. 

Odíď! 

     Dcéra moja,    

  pokušeniami sa  
  posilnia a osvedčia   

           čnosti. 

  Si skutočne šťastná,    
že môžeš so mnou piť 
z kalicha utrpenia?     
Ak to prijmeš, budeš  
        korunovaná. 

    Keď si opustená 

a zarmútená, musíš  

  spojiť svoje utrpenia  
  s mojimi. Teraz poďme  

    v ústrety mučiteľom. 



 

Koho 

hľadáte?     Ježiša 
Nazaretského. 

Ja som to. 

  Môj Ženích,    

  chcem byť 

zajatá namiesto  

                  teba. 

   Aj ty prijímaš      

od týchto duší zradný   

 bozk namiesto    
   bozku pokoja. 

     Nech    

vezmú radšej  

  moje šaty! 

Všetky utrpenia sa mi stali najväčším potešením. 

        Dcéra moja,     

toto je ocot a žlč, ktoré 
musíš vypiť kvôli 

klebetám a ohováraniu, 

ktoré ťa postihnú. 

          Musíš byť  

ukrižovaná sebazapieraním, 

odumrieť svetu  

a žiť len pre mňa. 


