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Ďakujem Ti, Ježišu, ktorý si prvý vypil tento kalich horkosti, kým si mi ho podal zmiernený. Hľa,
priložila som ústa ku kalichu Tvojej svätej vôle. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle, nech sa
stane so mnou to, čo pripravila Tvoja múdrosť pred vekmi. Túžim vypiť kalich predurčenia až do
poslednej kvapky, nechcem ho skúmať. V horkosti je moja radosť, v beznádeji moja dôvera.

V Tebe, Pane, je všetko dobré, čo dáva Tvoje otcovské srdce. Neuprednostňujem radosť pred
utrpením ani utrpenie pred radosťou, ale za všetko Ti vďaka, Ježišu. Mojou rozkošou je
zahľadieť sa na Teba, nepochopiteľný Bože. V tom tajomnom bytí prebýva môj duch, tam cítim,
že som doma. Dobre poznám príbytok môjho Ženícha. Cítim, že nie je vo mne ani jedna kvapka
krvi, ktorá by nehorela láskou k Tebe.

Ó, Krása nestvorená, kto Teba raz spozná, ten nič iného milovať nemôže. Cítim bezodnú
priepasť svojej duše a nič ju nenaplní - iba sám Boh. Cítim, že sa topím v ňom ako zrnko piesku
v bezodnom oceáne.

V istej chvíli ma poprosili o modlitbu za istú dušu. Rozhodla som sa ihneď vykonať novénu k
Božiemu milosrdenstvu a k tej novéne som pripojila jeden sebazápor, čiže počas sv. omše nosiť
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na oboch nohách retiazku. Keď som išla na spoveď, už tri dni som sa cvičila v tomto
umŕtvovaní. Povedala som duchovnému otcovi, že som si myslela, že mi dá dovolenie na také
umŕtvovanie, ktoré teraz robím. Myslela som si, že duchovný otec nebude mať nič proti tomu. A
predsa som počula niečo opačné, to znamená, aby som bez povolenia sama nič nerobila. Ó,
môj Ježišu, opäť svojvôľa, ale neznechucujem sa svojimi pádmi. Viem dobre, že som biedna.
Kvôli môjmu zdravotnému stavu som povolenie nedostala. Duchovný vodca sa začudoval, ako
sa môžem bez jeho dovolenia cvičiť vo väčších umŕtvovaniach. Odprosila som za svoju
samo-vôľu, alebo skôr za to, že som sa nechala viesť tým, čo som si myslela. Poprosila som,
aby mi to vymenil za niečo iné. Duchovný otec mi to zamenil za vnútorné umŕtvovanie. To je
také, že počas sv. omše mám rozjímať, prečo Pán Ježiš prijal krst. Toto rozjímanie nebolo pre
mňa umŕtvovaním, veď rozjímať o Bohu je rozkoš a nie umŕtvovanie. Bolo v tom však umŕtvenie
vôle, že konám nie to, čo sa mi páči, ale to, čo sa mi odporúča. Na tom je založené vnútorné
umŕtvovanie.

Keď som odišla zo spovednice a začala si vykonávať pokutu, začula som slová: „Udelil som
milosť duši, za ktorú si ma prosila, ale nie kvôli tvojmu umŕtveniu, ktoré si si sama vybrala. Pre
tvoju úplnú poslušnosť voči môjmu zástupcovi som dal milosť duši, za ktorú si sa prihovorila u
mňa a pre ktorú si zobrala o milosrdenstvo. Pamätaj na to, že keď ničíš v sebe svoju vlastnú
vôľu, vtedy kraľuje v tebe moja vôľa."

Ó, Ježišu môj, maj so mnou trpezlivosť, v budúcnosti už budem opatrnejšia. Nespolieham sa na
seba, ale na Tvoju milosť a dobrotivosť, ktorá je taká veľká voči mne biednej.

Raz mi dal Ježiš poznať, že keď ho prosím na úmysel za iné duše, vždy je pripravený udeľovať
svoje milosti. Ale duše ich nechcú vždy prijať: „Moje srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom
pre duše a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Kiežby mohli pochopiť, že som pre ne najlepším
otcom, že pre ne vytryskla z môjho srdca krv a voda ako z prameňa plného milosrdenstva. Kvôli
nim prebývam v tabernákulu, ako kráľ milosrdenstva túžim duše obdarovávať milosťami, ale
nechcú ich prijať. Aspoň ty prichádzaj ku mne čo najčastejšie a vezmi si tie milosti, ktoré oni
nechcú prijať. Tak potešíš moje srdce. Ó, aká veľká je ľahostajnosť duší za toľkú dobrotu, za
toľko dôkazov lásky. Do môjho srdca preniká samá nevďačnosť. Duše, žijúce vo svete, na mňa
zabúdajú: na všetko majú čas, len nie na to, aby prišli ku mne po milosti.

A tak sa obraciam na vás, vy, vyvolené duše, či ani vy nechápete lásku môjho srdca?Aj tu sa
moje srdce sklamalo, nenachádzam úplné odovzdanie sa mojej láske. Toľko výhrad, toľko
nedôvery, toľko opatrnosti. Na tvoje potešenie ti poviem, že vo svete žijú duše, ktoré ma
úprimne milujú, v ich srdciach prebývam s rozkošou, aleje ich neveľa. Aj v kláštoroch sú také
duše, ktoré napĺňajú moje srdce radosťou, sú v nich vtlačené moje črty, a preto Nebeský Otec
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hľadí na ne so zvláštnym zaľúbením. Oni budú obdivom pre anjelov aj ľudí. Je ich veľmi málo,
chránia nás pred spravodlivosťou Nebeského Otca a vyprosujú milosrdenstvo pre svet. Láska a
obeta týchto duší udržujú jestvovanie sveta. Najbolestnejšie zraňuje moje srdce nevernosť
duše, ktorú som si zvlášť vyvolil. Jej nevernosti sú mečmi, ktoré prerážajú moje srdce."

„Som s tebou. V týchto duchovných cvičeniach ťa upevním v pokoji a odvahe, aby nezoslabli
tvoje sily na splnenie mojich zámerov. Preto sa v týchto duchovných cvičeniach úplne zriekneš
svojej vôle a namiesto toho sa splní v tebe všetka moja vôľa. Pamätaj, že ťa to bude veľa stáť,
preto napíš na čistú stranu tieto slová: Oddnes vo mne neexistuje moja vlastná vôľa. A
prečiarkni to. Na druhú stranu napíš tieto slová: Oddnes plním Božiu vôľu všade, vždy, vo
všetkom. Neboj sa ničoho, láska ti dá silu a pomôže ti konať."

Duša musí milovať, má potrebu byť milovaná. Duša musí prelievať svoju lásku, ale nie do blata,
ani do prázdna, ale musí končiť v Bohu. Ako sa teším, keď o tom uvažujem, lebo jasne cítim, že
on sám je v mojom srdci. Sám, jediný Ježiš. Stvorenia milujem natoľko, nakoľko mi pomáhajú
zjednotiť sa s Bohom. Všetkých ľudí milujem preto, lebo vidím v nich Boží obraz.

Modlitba pred Sviatosťou Oltárnou:

Sv. hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých
hriešnikov.

Sv. hostia, v ktorej sa nachádza telo a krv Pána Ježiša ako dôkaz nekonečného milosrdenstva
pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Sv. hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život a
nekonečné milosrdenstvo, ktoré sa hojne udeľuje nám a zvlášť úbohým hriešnikom. Sv. hostia,
v ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i Ducha Sv. voči nám a zvlášť k úbohým
hriešnikom.

Sv. hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdentva, ktorá splatí všetky naše dlhy a
zvlášť dlhy úbohých hriešnikov. Sv. hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, prúdiacej z
nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Sv. hostia, v ktorej je
ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone večného Otca, v priepasti nekonečného
milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
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Sv. hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, vyvierajúci z nekonečného
milosrdenstva ako z prameňa, pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov.

Sv. hostia, v ktorej je obsiahnuté spojenie medzi Bohom a nami skrze nekonečné milosrdenstvo
pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov. Sv. hostia, v ktorej sú ukryté všetky city najsladšieho
Ježišovho srdca k nám a zvlášť k biednym hriešnikom. Sv. hostia, nádej naša jediná vo
všetkých utrpeniach a protivenstvách života.

Sv. hostia, nádej naša jediná uprostred temnoty a vnútorných aj vonkajších búrok.

Sv. hostia, nádej naša jediná, v živote i v hodine smrti. Sv. hostia, nádej naša jediná, uprostred
neúspechov a hlbokých pochybností.

Sv. hostia, naša jediná nádej uprostred falošnosti a zrady. Sv. hostia, nádej naša jediná
uprostred temnôt a bezbožnosti, ktorá zaplavuje zem. Sv. hostia, nádej naša jediná uprostred
smútku a bolesti, v ktorej nás nikto nechápe.

Sv. hostia, nádej naša jediná uprostred námah a jednotvárnosti každodenného života. Sv.
hostia, nádej naša jediná uprostred našich nesplnených nádejí a námah.

Sv. hostia, nádej naša jediná uprostred nepriateľských striel a útokov pekla.

Sv. hostia, dôverujem Ti, keď ťažkosti budú nad moje sily, keď uvidím, že moja námaha je
márna.

Sv. hostia, dôverujem Ti, keď búrky zmietajú mojím srdcom a vyľakaný duch sa prikláňa k
pochybnostiam.
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Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď sa moje srdce bude chvieť a smrteľný pot mi zrosí čelo.

Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď sa všetko sprisahá proti mne a hlboké zúfalstvo mi naplní
dušu.

Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď môj zrak prestane vnímať všetko, čo je dočasné a môj duch
po prvýkrát uzrie neznáme svety. Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď moja práca bude nad moje
sily a neúspech bude mojím stálym údelom.

Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď sa mi plnenie cnosti stane ťažkým a prirodzenosť sa bude
búriť.

Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď budú proti mne namierené nepriateľské údery.

Sv. hostia, dôverujem v Teba, keď ľudia odsúdia moju námahu a úsilie. Sv. hostia, dôverujem v
Teba, keď Tvoje súdy zaznejú nado mnou, vtedy dôverujem moru Tvojho milosrdenstva.

Najsvätejšia Trojica, dôverujem v Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím Otcom, a tak
ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho Božské srdce. Čím väčšia temnota, tým väčšia musí byť
aj naša dôvera.

Nechápem, ako nemožno dôverovať tomu, ktorý všetko môže. S ním všetko a bez neho nič.
On, Pán, nedovolí a nedopustí, aby boli zahanbení tí, ktorí vložili do neho všetku svoju dôveru.
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