
Sporočila Device Marije v Međugorju

od 1. Marca 1984 do 25. Decembra 2016 po vidkinji Mariji Pavlovič - Lunetti

    1. marca 1984. "Dragi otroci! To župnijo sem posebej izbrala in jo želim voditi. V ljubezni jo 
varujem in želim, da bi bili vsi moji. Hvala vam, ker ste se odzvali ta večer. Želim, da bi bili v čim 
večjem številu z menoj in z mojim Sinom. Vsak četrtek bom dala posebno sporočilo za vas."

    8. marca 1984. "Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Dragi otroci, spreobrnite se vi iz 
župnije. To je moja druga želja. Tako se bodo mogli spreobrniti tisti, ki bodo prihajali sem."

    15. marca 1984. "Nocoj sem vam, dragi otroci, posebej hvaležna, ker ste tu. Neprenehoma častite 
Najsvetejše. Vedno sem navzoča, ko Ga verniki častijo. Tedaj prejemajo posebne milosti."

    22. marca 1984. "Dragi otroci! Nocoj vas posebej kličem, da bi v postnem času častili rane mojega 
Sina, ki jih je dobil z grehi te župnije. Združite se z mojimi molitvami zanjo, da mu bo trpljenje znosno.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Skušajte prihajati v čim večjem številu."

    29. marca 1984. "Dragi otroci! Nocoj vas želim posebej poklicati k vztrajnosti v preizkušnjah. 
Premislite, kako Vsemogočni tudi v teh časih trpi zaradi vaših grehov. Ko pride trpljenje, ga darujte 
Bogu kot žrtev. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    5. aprila 1984. "Dragi otroci! Nocoj vas posebno prosim, da bi častili Srce mojega Sina Jezusa. 
Zadoščajte za rano, ki je bila zadana Srcu mojega Sina, kajti to Srce je ranjeno z najrazličnejšimi grehi. 
Hvala vam, ker ste tudi nocoj prišli."

    12. aprila 1984. "Dragi otroci! Danes vas prosim, da nehate ogovarjati in molite za edinost v župniji, 
kajti jaz in moj Sin imava s to župnijo poseben načrt. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    19. aprila 1984. "Dragi otroci! Sočustvujte z menoj! Molite, molite, molite!"

    26. aprila 1984. Kraljica miru ni dala sporočila.

    30. aprila 1984. Vidkinja Marija je vprašala Kraljico miru: "Draga Gospa, zakaj mi v četrtek nisi dala
sporočila za župnijo?" Kraljica miru ji je ogovorila: "Nikogar ne želim siliti k temu, česar ne čuti in ne 
želi, čeprav sem imela za župnijo posebna sporočila, s katerimi sem želela zbuditi vero vsakega 
vernika. A zelo malo ljudi je sprejelo moja sporočila ob četrtkih. V začetku jih je bilo veliko, kasneje 
pa, kakor da jim je to postalo nekaj vsakdanjega. Zdaj, v zadnjem času, nekateri sprašujejo za sporočilo
iz radovednosti, ne pa zaradi vere in pobožnosti do mojega Sina in mene."

    10. maja 1984. Mnogi verniki so se z zadnjim Marijinim sporočilom čutili prizadete. Nekaterim se je
zdelo, da Kraljica miru ne bo več dajala sporočil za župnijo. Ta večer je rekla: "Govorim vam in želim 
govoriti še naprej. Vi samo poslušajte moja navodila!"

    17. maja 1984. "Dragi otroci! Danes sem zelo vesela, ker je veliko takih, ki se mi želijo posvetiti. 
Hvala vam! Niste se zmotili. Moj Sin, Jezus Kristus, vam želi po meni podeliti posebne milosti. Veseli 
se vaše predanosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    24. maja 1984. "Dragi otroci! Povedala sem vam že, da sem vas posebej izbrala takšne, kakršni ste. 
Jaz, Mati, vas vse ljubim. Tudi v vsakem trenutku, ko vam je težko, se ne bojte! Kajti ljubim vas tudi 
tedaj, ko ste daleč od mene in mojega Sina. Prosim vas, ne dopustite, da bi moje srce jokalo s krvavimi 
solzami zaradi duš, ki se pogubljajo v grehu. Zato, dragi otroci, molite, molite, molite! Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    31. maja 1984. Bil je praznik Vnebohoda. Navzočih je bilo veliko ljudi od vsepovsod. Kraljica miru 
ni dala sporočila za župnijo. Rekla pa je vidkinji Mariji Pavlović, da bo dala sporočilo v soboto, da ga 
bodo povedali pri nedeljski glavni maši.

    2. junija 1984. "Dragi otroci! Nocoj vas želim povabiti, da bi v dneh te devet dnevnice molili, da bi 
se Sveti Duh razlil na vaše družine in vašo župnijo. Molite, ne boste obžalovali! Bog vam bo dal 
darove, s katerimi ga boste slavili do konca svojega zemeljskega življenja. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    9. junija 1984. "Dragi otroci! Prosite jutri zvečer za Duha resnice. Posebno vi iz župnije. Kajti 
potreben vam je Duh resnice, da boste mogli prenašati sporočila takšna, kakršna so, brez dodatka ali 
odvzema, tako, kot sem vam jih povedala. Prosite, da vas Sveti Duh navdihne z duhom molitve, da bi 
več molili. Jaz, vaša Mati, vam pravim, da malo molite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    14. junija 1984. Ni bilo posebnega sporočila.

    21. junija 1984. "Molite, molite, molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    28. junija 1984. Ni bilo posebnega sporočila.

    5. julija 1984. "Dragi otroci! Danes želim, da bi pred vsakim delom molili in ga tudi z molitvijo 
končali. Če boste tako delali, bo Bog blagoslovil vas in vaše delo. Te dni malo molite, veliko pa delate. 
Zato, molite! V molitvi se boste spočili. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    12. julija 1984. "Dragi otroci! Te dni hoče satan ovirati moje načrte. Molite, da se ne bi uresničil 
njegov načrt. Prosila bom svojega Sina Jezusa za milost, da bi v satanovi skušnjavi začutili Jezusovo 
zmago. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    19. julija 1984. "Dragi otroci! Te dni ste občutili, kako satan deluje. Vedno sem z vami. Ne bojte se 
preizkušenj, ker Bog vedno bdi nad vsem. Posvetila sem se vam in z vami sočustvujem tudi v 
najmanjši preizkušnji. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    26. julija 1984. "Dragi otroci! Tudi danes vas želim poklicati k vztrajni molitvi in pokori. Še posebej 
naj bo v svojih molitvah bolj zavzeta mladina iz te župnije. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    2. avgusta 1984. "Dragi otroci! Danes se veselim in se vam zahvaljujem za molitve. Te dni molite še 
več za spreobrnjenje grešnikov. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. avgusta 1984. "Dragi otroci! Molite, ker hoče satan še vedno zmesti moje načrte. Molite s srcem 
in se v molitvi izročite Jezusu."

    14. avgusta 1984. To prikazanje je bilo nepričakovano. Ivan je molil doma. Ko se je začel pripravljati



na odhod v cerkev k večernemu bogoslužju, se mu je nenadoma prikazala Kraljica miru in mu naročila,
naj prenese ljudem to sporočilo: "Želim, da bi ljudje te dni molili z menoj, in to čim več! Naj se strogo 
postijo ob sredah in petkih. Naj vsak dan molijo vsaj tri dele rožnega venca: veseli, žalostni in 
častitljivi del." Želela je, da bi to sporočilo sprejeli s trdno voljo. To je posebej prosila župljane in 
vernike iz bližnjih krajev.

    16. avgusta 1984. "Dragi otroci! Prosim, posebej vas iz te župnije, živite po mojih sporočilih in jih 
posredujte vsem, ki jih srečate. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    23. avgusta 1984. "Molite, molite!" Vidkinja Marija je povedala, da je Gospa takrat povabila ljudi, še
posebej mlade, naj se lepo obnašajo pri sveti maši.

    30. avgusta 1984. "Dragi otroci! Tudi križ, ki ste ga postavili, je bil v božjem načrtu. Posebno te dni 
pojdite na Brdo in molite pred križem. Potrebujem vašo molitev. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu
klicu."

    6. septembra 1984. "Dragi otroci! Brez molitve ni miru. Zato vam naročam, dragi otroci, molite pred 
križem za mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    13. septembra 1984. "Dragi otroci! Še potrebujem vašo molitev. Sprašujete se: zakaj je treba toliko 
moliti? Ozrite se naokoli, dragi otroci, in videli boste, kolikšen greh je zavladal na tej zemlji. Zato 
molite, da bi zmagal Jezus. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    20. septembra 1984. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se začeli postiti s srcem! Veliko se jih 
posti, ampak le zato, ker se vsi postijo. Prešlo je v navado, ki je nihče noče opustiti. Župnijo prosim, 
naj se posti v zahvalo, ker mi je Bog dopustil tako dolgo ostati v tej župniji. Dragi otroci, postite se in 
molite s srcem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    27. septembra 1984. "Dragi otroci! S svojo molitvijo ste pripomogli, da se uresničujejo moji načrti. 
Še naprej molite, da bi se popolnoma uresničili. Družine v župniji prosim, da bi molile družinski rožni 
venec. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    4. oktobra 1984. "Dragi otroci! Danes vam želim povedati, da me s svojo molitvijo večkrat 
razveselite. Toda v župniji je še mnogo takih, ki ne molijo, kar me v srcu žalosti. Zato molite, da bi 
lahko prinesla vaše molitve in žrtve Gospodu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. oktobra 1984. "Dragi otroci! Hvala vam, ker ves svoj trud darujete Bogu tudi sedaj, ko vas 
preizkuša s sadovi, ki jih pobirate. Vedite, dragi otroci, da vas ljubi in zato vas preizkuša. Vedno 
izročite Bogu vsa bremena in ne bodite v skrbeh. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    18. oktobra 1984. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi doma vsak dan brali Sveto pismo. Naj bo na
vidnem mestu, da vas bo vedno spodbujalo k branju in molitvi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. oktobra 1984. "Dragi otroci! Molite v tem mesecu! Bog mi je dopustil, da vam vsak dan z 
milostmi pomagam, da se branite pred zlom. To je moj mesec in vam ga želim dati. Vi samo molite in 
Bog vam bo dal milosti, za katere prosite. Jaz pa vam bom pri tem pomagala. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."



    1. novembra 1984. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi obnovili molitev v svojih domovih. Delo je
končano. Posvetite se zdaj molitvi. Naj bo molitev v vaših družinah na prvem mestu. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    8. novembra 1984. "Dragi otroci! Ne zavedate se sporočil, ki vam jih po meni pošilja Bog. Daje vam
velike milosti, toda vi tega ne dojemate. Če bi vedeli, kolikšne milosti vam daje Bog, bi neprenehoma 
molili. Prosite Svetega Duha za razsvetljenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    15. novembra 1984. "Dragi otroci! Izvoljeno ljudstvo ste in Bog vam je dal velike milosti. Ne 
zavedate se pomena vsakega sporočila, ki vam ga dajem. Zdaj vam želim reči le: molite, molite, molite!
Ne vem, kaj naj vam drugega povem, ker vas ljubim in želim, da bi v molitvi spoznali mojo in božjo 
ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    22. novembra 1984. "Dragi otroci! Te dni živite po vseh glavnih sporočilih in jih ukoreninjajte v 
svoje srce do četrtka. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    29. novembra 1984. "Dragi otroci! Ne, ne znate ljubiti in ne znate z ljubeznijo poslušati besed, ki 
vam jih dajem. Ljubljeni moji, zavedajte se, da sem vaša Mati in sem prišla na zemljo zato, da vas učim
poslušati iz ljubezni, moliti iz ljubezni, ne pa, da bi poslušali in molili zato, ker imate težave in križe. S 
križem se Bog proslavlja po vsakem človeku. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    6. decembra 1984. "Dragi otroci! Te dni vas vabim k družinski molitvi. V božjem imenu sem večkrat
dajala sporočila, toda niste me poslušali. Ta Božič bo za vas nepozaben samo, če sprejmete moja 
sporočila. Dragi otroci, ne dopustite, da bi dan veselja postal zame najbolj žalosten dan. Hvala vam, ker
ste se odzvali mojemu klicu."

    13. decembra 1984. "Dragi otroci! Veste, da se približuje čas veselja. Toda brez ljubezni ne boste 
dosegli ničesar. Zato začnite najprej ljubiti svojo družino, vse v župniji, šele nato boste mogli ljubiti in 
sprejemati vse, ki prihajajo sem. Ta teden naj bo teden, v katerem se je treba naučiti ljubiti. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    20. decembra 1984. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi resnično nekaj naredili za Jezusa Kristusa.
Želim, da vsaka družina v župniji prinese do dneva veselja cvetlico, kot znamenje predanosti Jezusu. 
Rada bi, da bi imel vsak družinski član po en cvet pri jaslicah, da bi mogel Jezus priti in videti, kako ste
mu predani. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    27. decembra 1984. "Dragi otroci! Za ta Božič je hotel satan na poseben način zmesti božje načrte. 
Dragi otroci, celo na sam Božič ste ga spoznali. Toda Bog je zmagal v vseh vaših srcih. Naj bodo vaša 
srca še naprej vesela. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    3. januarja 1985. "Dragi otroci! Te dni vam je Gospod izkazal velike milosti. Ta teden naj bo 
zahvalni teden za vse milosti, ki vam jih je Bog podelil. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    10. januarja 1985. "Dragi otroci! Tudi danes se vam želim zahvaliti za vse žrtve, posebej pa hvala 
tistim, ki so se priljubili mojemu srcu in radi prihajajo sem. Veliko župljanov ne posluša sporočil, toda 
zaradi tistih, ki so mojemu srcu posebno blizu, dajem sporočila za župnijo. Še naprej jih bom dajala, 
ker vas ljubim in želim, da s srcem širite moja sporočila. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    17. januarja 1985. "Dragi otroci! Te dni se satan potuhnjeno bori proti tej župniji, vi ste pa, dragi 



otroci, v molitvi postali zaspani in le malo vas gre k maši. Zdržite v dneh preizkušnje! Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    24. januarja 1985. "Dragi otroci! Te dni ste začutili božjo ljubezen po duhovnih obnovah v tej 
župniji. Satan hoče še silnejše delovati, da bi vsakomur vzel veselje. Z molitvijo ga morete popolnoma 
razorožiti in si zagotoviti srečo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    31. januarja 1985. "Dragi otroci! Danes želim, da bi Bogu odprli svoja srca kakor pomladni cvetovi, 
ki hrepenijo po soncu. Vaša Mati sem in vedno želim, da bi bili bliže Očetu in da bi On vašim srcem 
vedno podarjal obilne darove. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    7. februarja 1985. "Dragi otroci! Te dni satan na poseben način deluje v tej župniji. Molite, dragi 
otroci, da bi se uresničil božji načrt in bi se vsako satanovo delovanje končalo v božjo slavo. Z vami 
sem ostala tako dolgo zato, da bi vam pomagala v preizkušnjah. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    14. februarja 1985. "Dragi otroci! Danes je dan, ko vam dajem sporočila za župnijo, toda vsa župnija
ne sprejema sporočil in ne živi po njih. Žalostna sem, dragi otroci, in želim, da bi me poslušali in živeli 
po mojih sporočilih. Vsaka družina mora moliti družinsko molitev in brati Sveto pismo! Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    21. februarja 1985. "Dragi otroci! Dan za dan sem vas klicala k prenovi in molitvi v župniji, toda 
tega ne sprejemate. Danes vas zadnjikrat kličem. Zdaj je postni čas in v tem času imate kot župnija 
možnost vzljubiti moj klic. Če tega ne storite, vam ne želim več dajati sporočil, s čimer se Bog strinja. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    28. februarja 1985. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi v tem tednu zares živeli besede: ljubim 
Boga! Dragi otroci, z ljubeznijo boste vse dosegli, tudi tisto, kar se vam zdi nemogoče. Bog želi od te 
župnije, da bi mu popolnoma pripadala. Tudi jaz to želim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    7. marca 1985. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi obnovili molitev v svojih družinah. Dragi 
otroci, spodbujajte k molitvi najmlajše in naj gredo tudi otroci k sveti maši. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    14. marca 1985. "Dragi otroci! V svojem življenju ste vsi izkusili svetlobo in temo. Bog vsakemu 
človeku pomaga spoznati dobro in zlo. Kličem vas k luči, ki jo morate ponesti vsem ljudem v temi. 
Dan za dnem prihajajo v vaše domove ljudje, ki živijo v temi. Dragi otroci, dajte jim luč! Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    21. marca 1985. "Dragi otroci! Ker vam želim dajati sporočila, vas danes kličem, da bi jih sprejeli in 
po njih živeli. Dragi otroci, ljubim vas in na poseben način sem izbrala to župnijo, ki mi je ljubša od 
drugih. Tu sem se rada zadrževala, ko me je Najvišji poslal. Zato vas kličem, dragi otroci, sprejmite 
me, da bo tudi vam dobro. Poslušajte moja sporočila! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    24. marca 1985. "Danes vas vse želim povabiti k spovedi, čeprav ste se pred nekaj dnevi spovedali. 
Želim, da bi vsi globoko doživeli moj praznik. Toda ne morete ga doživeti, če se Bogu popolnoma ne 
izročite. Zato vas vse kličem k spravi z Bogom."



    28. marca 1985. "Dragi otroci! Danes vas želim povabiti: molite, molite, molite! V molitvi boste 
spoznali največjo radost in rešitev iz vsake nerešljive stiske. Hvala vam, ker ste začeli moliti. K srcu mi
je prirasel vsak posameznik in zahvaljujem se vsem, ki so svojo družino spodbudili k molitvi. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    4. aprila 1985. "Dragi otroci! Zahvaljujem se vam, ker ste začeli v svojem srcu bolj misliti na božjo 
slavo. Danes je dan, ko sem hotela prenehati z dajanjem sporočil, ker me posamezniki niso sprejeli. 
Župnija pa se je prebudila, zato vam želim dajati sporočila, kot še nikoli prej v zgodovini od začetka 
sveta. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. aprila 1985. "Dragi otroci! Danes želim vsem v župniji naročiti, da bi molili posebej za 
razsvetljenje Svetega Duha. Od danes dalje želi Bog župnijo preizkušati na poseben način, da jo bo 
mogel utrditi v veri. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    18. aprila 1985. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vsako odpiranje vaših src. Vesela sem 
vsakega srca, ki se odpre Bogu, še posebej iz te župnije. Veselite se z menoj! V vseh molitvah prosite, 
da bi se odprla srca grešnikov. To želim jaz in Bog želi to po meni. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. aprila 1985. "Dragi otroci! Danes želim, da bi začeli obdelovati svoja srca, kakor obdelujete 
njive. Prizadevajte si spremeniti svoje srce, da bi se v njem naselil Božji duh. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    2. maja 1985. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi molili iz srca in ne iz navade. Nekateri 
prihajajo, a nimajo želje, da bi začeli moliti. Zato bi vas kot Mati rada opozorila: molite, da bo vsak 
trenutek prevladala molitev v vaših srcih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    9. maja 1985. "Dragi otroci! Sploh ne veste, koliko milosti vam daje Bog. V teh dneh, ko Sveti Duh 
deluje na poseben način, se ne želite premakniti. Vaša srca so obrnjena k zemeljskim stvarem, ki vas 
zaposlujejo. Obrnite jih k molitvi in prosite, da se Sveti Duh razlije na vas. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    16. maja 1985. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi bolj zavzeto molili in spremljali sveto mašo. Želim, 
da bi pri maši doživeli Boga. Mladim želim posebej povedati: bodite odprti Svetemu Duhu, ker vas 
Bog v teh dneh, ko satan deluje, želi pritegniti k sebi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    23. maja 1985. "Dragi otroci! Te dni vas posebej vabim, da bi odprli srce Svetemu Duhu. Sveti Duh 
predvsem v teh dneh deluje po vas. Odprite srca in izročite Jezusu svoje življenje, da bo deloval po 
vaših srcih in vas utrdil v veri. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    30. maja 1985. "Dragi otroci! Znova vas kličem k molitvi s srcem. Dragi otroci, naj bo molitev 
vsakdanja hrana, posebej zdaj, ko vas delo na njivah tako utruja, da ne morete moliti s srcem. Molite in 
premagali boste vsako utrujenost. Molitev vam bo radost in počitek. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    6. junija 1985. "Dragi otroci! V teh dneh bodo prišli v župnijo ljudje iz vseh narodov. Tudi zdaj vas 
kličem k ljubezni. Ljubite najprej vsakega pri vas doma, potem boste lahko sprejeli in vzljubili vse, ki 
prihajajo sem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    13. junija 1985. "Dragi otroci! Želim, da bi župljani do obletnice (prikazovanj - op. prev.) še več 
molili. Vaša molitev naj bo znamenje predanosti Bogu. Dragi otroci, vem, da ste vsi utrujeni; ne, ne 
znate se mi izročiti. V teh dneh se mi popolnoma izročite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    20. junija 1985. "Dragi otroci! Za ta praznik (4. obl. prikazovanj - op. prev.) želim, da bi odprli srca 
Gospodarju vseh src. Izročite mi vse, kar doživljate in vse svoje probleme. V vaših preizkušnjah vas 
želim potolažiti. Želim vas napolniti z mirom, veseljem in Božjo ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1985. "Vabim vas, da pokličete vse k molitvi rožnega venca. Z rožnim vencem boste 
premagali vse nadloge, ki jih hoče satan zdaj zadati katoliški Cerkvi! Vsi duhovniki, molite rožni 
venec! Vzemite si čas zanj!" To sporočilo je Kraljica miru dala Mariji Pavlović, ko jo je ta vprašala: 
"Gospa, kaj želiš sporočiti duhovnikom?"

    28. junija 1985. "Dragi otroci! Danes vas želim poklicati k ponižnosti. Te dni ste bili zelo veseli 
zaradi mnogih ljudi, ki so prišli. Z ljubeznijo ste govorili o svojih izkušnjah. Zdaj vas vabim, da bi še 
naprej ponižno in z odprtim srcem govorili vsem, ki prihajajo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    4. julija 1985. "Dragi otroci! Zahvaljujem se vam za vsako žrtev, ki ste jo darovali. Zdaj pa vas 
spodbujam, da vsako žrtev darujete z ljubeznijo. Želim, da vi, nemočni, začnete pomagati z zaupanjem,
in Gospod vam bo v tem zaupanju pomagal. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. julija 1985. "Dragi otroci! To župnijo imam rada in jo varujem s svojim plaščem pred vsakim 
satanovim delovanjem. Molite, da bi satan odstopil od župnije in vsakega posameznika, ki pride sem. 
Tako boste mogli slišati vsak božji klic in nanj odgovoriti z življenjem. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    18. julija 1985. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi dali v svoje hiše čim več blagoslovljenih 
predmetov in da bi vsak pri sebi imel nekaj blagoslovljenega. Blagoslovite vse predmete, tako vas bo 
satan manj zapeljeval, ker boste proti njemu imeli oklep. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1985. "Dragi otroci! Želim vas voditi, toda vi ne želite poslušati mojih sporočil. Danes vas 
kličem, da bi jih poslušali, saj boste le tako mogli doživeti vse, kar mi Bog naroča, da vam povem. 
Odprite se Bogu, in Bog bo po vas deloval in vam dajal vse, kar potrebujete. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    1. avgusta 1985. "Dragi otroci! Želim vam povedati, da sem izbrala to župnijo in jo varujem v svojih 
rokah kot majhen cvet, ki ne želi umreti. Kličem vas, da bi se mi izročili in bi vas tako mogla darovati 
čiste in brez greha. Satan je vzel del mojega načrta in si ga želi prisvojiti. Molite, da mu to ne uspe, ker 
vas želim zase, da vas bom lahko darovala Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    8. avgusta 1985. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se posebej zdaj z molitvijo uprete satanu. Satan
hoče v tem času še bolj delovati, ker ve, da je zdaj njegov čas. Dragi otroci, nadenite si bojno opremo 
in ga z rožnim vencem v roki premagajte. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    15. avgusta 1985. "Dragi otroci! Danes vas blagoslavljam in vam želim povedati, da veste, da vas 
ljubim in zato spodbujam k življenju po mojih sporočilih. Vse vas blagoslavljam s slovesnim 



blagoslovom, ki mi ga daje Najvišji. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    22. avgusta 1985. "Dragi otroci! Danes bi vam rada povedala, da vam želi Bog poslati preizkušnje, 
ki jih lahko premagate z molitvijo. Bog vas preizkuša pri vsakdanjem delu. Molite zdaj, da bi mirno 
prestali vsako preizkušnjo. Iz vseh preizkušenj, ki vam jih Bog daje, prihajajte k njemu bolj odprti in se
mu bližajte z ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    29. avgusta 1985. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi! Posebno zdaj, ko hoče satan zlobno izkoristiti
pridelke vaših vinogradov. Molite, da ne uspe v svojem načrtu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    5. septembra 1985. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vse molitve. Molite še naprej čim 
več, da bo satan čim dlje od tega kraja. Dragi otroci, satanov načrt je propadel. Molite, da se uresniči 
to, kar Bog načrtuje v tej župniji. Zahvaljujem se še posebej mladim za njihove žrtve. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    12. septembra 1985. "Dragi otroci! Želim, da bi bil v teh dneh v središču križ. Molite posebej pred 
križem, iz katerega prihajajo velike milosti. Opravite zdaj po svojih domovih posebno posvetitev križu.
Obljubite, da ne boste žalili in ne sramotili Jezusa in ne križa. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    19. septembra 1985. Ni bilo sporočila.

    20. septembra 1985. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi ponižno živeli po vseh sporočilih, ki vam
jih dajem. Dragi otroci, ne prevzemite se, če živite po sporočilih, in ne govorite: ˝ Jaz živim po 
sporočilih!˝ Če boste v svojem srcu nosili sporočila in po njih živeli, bodo to vsi občutili. Tako ne bodo 
potrebne besede, ki bi sicer veljale za tiste, ki sporočil ne poslušajo. Ni vam treba govoriti z besedami. 
Treba je, dragi otroci, živeti in pričevati s svojim življenjem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    26. septembra 1985. "Dragi otroci! Zahvaljujem se vam za vse molitve. Hvala vam za vse žrtve. 
Dragi otroci, želim, da bi obnovili sporočila, ki vam jih dajem. Posebej se postite zato, ker boste s 
postom dosegli in mi naredili veselje, da se uresniči ves načrt, ki ga ima Bog z Međugorjem. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    3. oktobra 1985. "Dragi otroci! Želim, da bi se zahvaljevali Bogu za vse milosti, ki vam jih je dal. 
Zahvaljujte se Gospodu za vse sadove in ga častite. Dragi otroci, naučite se zahvaljevati za majhne 
stvari, potem se boste mogli zahvaljevati tudi za velike. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    10. oktobra 1985. "Dragi otroci! Tudi danes vas želim povabiti, da bi v župniji uresničevali 
sporočila. Posebej bi rada poklicala mlade iz te župnije, ki mi je tako ljuba. Dragi otroci, če 
uresničujete sporočila, ustvarjate seme svetosti. Kot Mati vas želim poklicati k svetosti, da bi jo lahko 
delili tudi drugim. Vi ste drugim ogledalo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    17. oktobra 1985. "Dragi otroci! Vse ima svoj čas. Danes vas vabim, da začnete oblikovati svoja 
srca. Končalo se je delo na polju. Za čiščenje tudi najbolj zapuščenih prostorov si vzamete čas, srce pa 
puščate ob strani. Prizadevajte si, da bi z ljubeznijo očistili vsak del srca. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."



    24. oktobra 1985. "Dragi otroci! Vsak dan vas želim oblačiti v svetost, dobroto, poslušnost in 
ljubezen, da boste iz dneva dan lepši in bolj pripravljeni za svojega Gospodarja. Dragi otroci, poslušajte
in živite po mojih sporočilih. Želim vas voditi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    31. oktobra 1985. "Dragi otroci! Danes bi vas rada poklicala k delu v Cerkvi. Vse enako ljubim in od
vseh želim, da bi delali toliko, kolikor zmorete. Vem, dragi otroci, da bi lahko, pa ne želite, ker se čutite
v teh stvareh majhne in ponižne. Biti morate pogumni in z majhnimi cvetovi prispevati Cerkvi in 
Jezusu, da bi lahko bili vsi zadovoljni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    7. novembra 1985. "Dragi otroci! Vabim vas k ljubezni do bližnjega, k ljubezni do tistega, ki vam 
dela hudo. Tako boste lahko z ljubeznijo presojali namene srca. Molite in ljubite, dragi otroci! Z 
ljubeznijo lahko dosežete tudi tisto, kar se vam zdi nemogoče. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    14. novembra 1985. "Dragi otroci! Jaz, vaša Mati, vas ljubim in želim spodbujati k molitvi. Dragi 
otroci, neutrudljiva sem in kličem vas tudi takrat, ko ste daleč od mojega srca. Ob vsakem, ki zaide, 
čutim bolečino, toda Mati sem, zato lahko odpuščam in se veselim vsakega otroka, ki se vrne k meni. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    21. novembra 1985. "Dragi otroci! Rada bi poudarila, da je ta čas posebej pomemben za vas iz 
župnije. Ko je poletje, pravite, da imate mnogo dela. Zdaj ni dela na polju. Delajte na sebi! Prihajajte k 
maši, ker je ta čas vam darovan. Dragi otroci, veliko je takih, ki kljub slabemu vremenu redno 
prihajajo, ker me imajo radi in mi želijo na poseben način izkazati svojo ljubezen. Od vas pričakujem, 
da izkažete ljubezen tako, da prihajate k maši; Gospod pa vam bo obilno poplačal. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu."

    28. novembra 1985. "Dragi otroci! Vsem se želim zahvaliti za vse, kar ste storili zame. Posebej 
mladim! Prosim vas, dragi otroci, da se zavestno odločite za molitev. V njej boste spoznali božjo 
veličino. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    5. decembra 1985. "Dragi otroci! Kličem vas, da bi se na Božič pripravili s pokoro, molitvijo in z 
deli ljubezni. Ne glejte, dragi otroci, na materialne stvari, ker sicer Božiča ne boste mogli doživeti. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    12. decembra 1985. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi za Božič skupaj slavili Jezusa. Ta dan vam Ga 
izročam na poseben način in vas vabim, da bi na ta praznik slavili Jezusa in njegovo rojstvo. Dragi 
otroci, na Božič več molite in bolj mislite na Jezusa! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    19. decembra 1985. "Dragi otroci! Danes bi vas rada poklicala k ljubezni do bližnjega. Bolj ko boste 
ljubili bližnjega, bolj boste začutili Jezusa, posebej na Božič. Bog vas bo obdaril z velikimi darovi, če 
se mu izročite. Za ta dan želim dati materam svoj poseben materinski blagoslov. Druge pa bo Jezus 
blagoslovil s svojim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    26. decembra 1985. "Dragi otroci! Rada bi se zahvalila vsem, ki ste poslušali moja sporočila in ste 
na Božič živeli tako, kot sem vam rekla. Odslej vas, neomadeževane z grehom, želim voditi dalje v 
ljubezni. Prepustite mi svoja srca! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    2. januarja 1986. "Dragi otroci! Kličem vas, da se popolnoma odločite za Boga. Prosim vas, dragi 
otroci, da se popolnoma izročite, in mogli boste živeti po vsem, kar vam govorim. Ne bo se vam težko 



popolnoma izročiti Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    9. januarja 1986. "Dragi otroci! Kličem vas, da bi s svojo molitvijo pomagali Jezusu uresničiti vse 
načrte v tem kraju. Darujte Jezusu tudi žrtve, da uresniči vse, kakor je načrtoval, da satan ne bo mogel 
ničesar storiti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    16. januarja 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Potrebujem vašo molitev, da bi se 
Bog proslavil po vseh vas. Dragi otroci, prosim vas, poslušajte in živite po materinem klicu, saj vas 
kličem le iz ljubezni, da bi vam pomagala. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    23. januarja 1986. "Dragi otroci! Znova vas kličem k molitvi s srcem. Če molite s srcem, dragi 
otroci, se bo stopil led vaših bratov in izginile bodo vse ovire. Spreobrnjenje bo lahko za vse, ki ga 
želijo sprejeti. To je dar, ki ga morate izmoliti za svojega bližnjega. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    30. januarja 1986. "Dragi otroci! Danes vse kličem k molitvi, da bi se uresničili načrti, ki ima Bog z 
vami in z vsem, kar želi uresničiti po vas. Pomagajte drugim, da se spreobrnejo, posebej tistim, ki 
prihajajo v Međugorje. Dragi otroci, ne dopustite, da bi v vaših srcih zavladal satan in bi postali 
njegova podoba, ne pa moja. Kličem vas k molitvi, da boste mogli biti priče moje navzočnosti. Brez 
vas Bog ne more uresničiti tega, kar želi. Bog je vsem dal svobodno voljo in vi razpolagate z njo. Hvala
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    6. februarja 1986. "Dragi otroci! Župnija, ki sem jo izbrala, je nekaj posebnega in se razlikuje od 
drugih. Vsem, ki molijo s srcem, dajem velike milosti. Dragi otroci, sporočila namenjam najprej 
prebivalcem te župnije, potem vsem ostalim. Najprej morate sprejeti sporočila vi, potem drugi. 
Odgovarjali boste meni in mojemu sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    13. februarja 1986. "Dragi otroci! Ta postni čas je za vas posebna spodbuda, da bi se spremenili. 
Začnite ta trenutek. Izključite televizor in pustite vse stvari, ki za vas niso koristne. Dragi otroci, vabim 
vas, da se začnete spreobračati. Izkoristite ta čas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    20. februarja 1986. "Dragi otroci! V drugem sporočilu postnega časa vas vabim, da bi obnovili 
molitev pred križem. Dragi otroci, jaz vam dajem posebne milosti, Jezus pa s križa posebne darove. 
Vzemite jih in uporabljajte! Premišljujte Jezusovo trpljenje in se v življenju združite z Njim. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    27. februarja 1986. "Dragi otroci! V ponižnosti živite po sporočilih, ki vam jih dajem. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    6. marca 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi se bolj odprli Bogu, da bi mogel po vas 
delovati. Kolikor se mu boste odprli, toliko sadov boste prejeli. Ponovno vas vabim k molitvi. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    13. marca 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi postni čas preživeli z malimi žrtvami. Hvala 
za vsako žrtev, ki ste mi jo darovali. Dragi otroci, živite tako še naprej in mi z ljubeznijo pomagajte 
prinašati žrtve. To vam bo Bog poplačal. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    20. marca 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi zavzeto pristopali k molitvi. Želite uresničiti 
vse, kar vam govorim, a vam ne uspe, ker ne molite. Dragi otroci, prosim vas, odprite se in začnite 



moliti. Molitev vam bo v veselje; če le začnete, se je ne boste naveličali, ker boste molili z veseljem. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    27. marca 1986. "Dragi otroci! Rada bi se vam zahvalila za vse žrtve; kličem vas k največji žrtvi, 
žrtvi ljubezni. Brez ljubezni ne morete sprejeti ne mene ne mojega Sina. Brez ljubezni ne morete 
drugim govoriti o svojih izkušnjah. Zato vas kličem, dragi otroci, da bi začeli v sebi živeti ljubezen. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    3. aprila 1986. "Dragi otroci! Želim, da bi globlje doživljali sveto mašo. Veliko vas je začutilo lepoto
svete maše, so pa tudi taki, ki neradi prihajajo. Dragi otroci, jaz sem vas izbrala, Jezus pa vam pri maši 
daje svoje milosti. Zato z veseljem in ljubeznijo prihajajte in zavestno sprejemajte in doživljajte. Hvala,
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    10. aprila 1986. "Dragi otroci! Želim, da rastete v ljubezni. Cvet ne more prav rasti brez vode. Tako 
tudi vi, dragi otroci, ne morete rasti brez božjega blagoslova. Dan za dnem prosite za blagoslov, da 
boste pravilno rasli in skupaj z Bogom opravljali svoje delo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    17. aprila 1986. "Dragi otroci! Zaposleni ste z materialnimi stvarmi, toda v njih izgubite vse, kar bi 
vam Bog rad dal. Vabim vas, dragi otroci, da bi prosili za darove Svetega Duha, ki so vam zdaj 
potrebni, da bi mogli pričevati za mojo navzočnost in za vse, kar vam dajem. Dragi otroci, izročite se 
mi, da vas bom mogla popolnoma voditi. Ne zaposlujte se z materialnimi stvarmi. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu."

    24. aprila 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi. Dragi otroci, pozabljate, da ste vsi 
pomembni. Posebno so v družini pomembni starejši. Spodbujajte jih k molitvi. Vsi mladi pa naj bodo s 
svojim življenjem drugim za zgled. Naj pričujejo za Jezusa. Dragi otroci, prosim vas, začnite se 
spreminjati po molitvi in spoznali boste, kaj morate storiti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    1. maja 1986. "Dragi otroci! Prosim vas, da začnete spreminjati svoje življenje v družini. Naj bo 
družina lep cvet, ki ga želim dati Jezusu. Dragi otroci, naj se vsaka družina zavzame za molitev. Želim, 
da se bodo nekega dne v družini pokazali tudi sadovi. Le tako vas bom mogla vse, kot cvetne lističe 
podariti Jezusu za uresničitev božjih načrtov. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    8. maja 1986. "Dragi otroci! Vi ste odgovorni za sporočila. Tu je izvir milosti, vi pa ste, dragi otroci, 
posode, ki prenašajo te darove. Zato vas, dragi otroci, kličem, da bi odgovorno opravljali svoje delo. 
Vsak bo zase dajal odgovor. Dragi otroci, želim, da bi z ljubeznijo drugim posredovali darove in jih ne 
zadrževali zase. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    15. maja 1986. "Dragi otroci! Danes vas vabim: dajte mi svoje srce, da ga bom mogla oblikovati 
tako, da bo podobno mojemu Srcu. Sprašujete se, dragi otroci, zakaj ne morete odgovoriti na to, kar 
pričakujem od vas. Ne morete zato, ker mi niste dali svojega srca, da bi ga spremenila. Govorite, toda 
ne delate. Želim, da bi izpolnili vse, kar vam naročam. Le tako bom z vami. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    22. maja 1986. "Dragi otroci! Danes bi vam rada podarila svojo ljubezen. Ne veste, dragi otroci, 
kako velika je moja ljubezen in ne znate je sprejeti. Na različne načine bi vam jo rada izkazala, a je vi, 
dragi otroci, ne prepoznavate, ker s srcem ne dojemate mojih besed. Zato tudi ne morete razumeti moje 



ljubezni. Dragi otroci, sprejmite me v svoje življenje. Tako boste mogli sprejeti vse, kar vam govorim 
in k čemur vas kličem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    29. maja 1986. "Dragi otroci! Danes vas vse vabim da bi v svojem življenju uresničevali ljubezen do 
Boga in do bližnjega. Brez ljubezni, dragi otroci, ne zmorete ničesar. Zato vas vabim, dragi otroci, da 
se ljubite med seboj. Samo tako boste lahko ljubili in sprejeli tudi mene ter vse tiste, ki prihajajo v vašo
župnijo. Po vas bodo vsi začutili mojo ljubezen. Zato vas prosim, dragi otroci, že danes začnite ljubiti s 
tako gorečo ljubeznijo, s kakršno vas jaz ljubim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    5. junija 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se odločite ali boste živeli po sporočilih, ki vam 
jih dajem. Želim, da bi zavzeto živeli po njih in jih širili. Posebno želim, dragi otroci, da bi bili vsi 
Jezusov odsev, ki bo svetil temu nevernemu svetu, ki hodi v temi. Želim, da vsi postanete vsem luč in v
luči pričujete. Dragi otroci, niste poklicani, da bi bili v temi, ampak ste poklicani k svetlobi. Zato bodite
luč s svojim življenjem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    12. junija 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi začeli z živo vero moliti rožni venec. Tako 
vam bom mogla pomagati. Dragi otroci, radi bi prejeli milosti, a ne molite! Ne morem vam pomagati, 
ker se ne želite premagati. Dragi otroci, kličem vas k molitvi rožnega venca. Naj bo rožni venec 
obveznost, ki jo boste z veseljem opravljali. Tako boste dojeli, zakaj sem tako dolgo z vami. Rada bi 
vas naučila moliti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    19. junija 1986. "Dragi otroci! V teh dneh mi je moj Gospod dopustil, da vam morem izprositi več 
milosti. Zato vas, dragi otroci, želim ponovno spodbuditi k molitvi. Neprenehoma molite! Tako vam 
bom lahko delila radost, ki mi jo daje Gospod. Dragi otroci, želim, da bo s temi milostmi vaše trpljenje 
postalo veselje. Vaša Mati sem in bi vam rada pomagala. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    26. junija 1986. "Dragi otroci! Bog je dopustil, da z njim uresničim to oazo miru. Prosim vas, da jo 
varujete in skrbite, da bo vedno čista. Nekateri s svojo malomarnostjo uničujejo mir in molitev. Vabim 
vas, da pričujete in s svojim življenjem pomagate ohraniti mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    3. julija 1986. "Dragi otroci! Danes vas vse kličem k molitvi. Brez molitve, dragi otroci, ne morete 
občutiti Boga, ne mene in ne milosti, ki vam jih dajem. Zato vam naročam: svoj dan vedno začnite in 
končajte z molitvijo. Dragi otroci, iz dneva v dan vas želim v molitvi voditi vedno više, toda rasti ne 
morete, ker si tega ne želite. Kličem vas zato, dragi otroci, da bi dali molitev na prvo mesto. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    10. julija 1986. "Dragi otroci! Danes vas kličem k svetosti. Brez svetosti ne morete živeti. Zato z 
ljubeznijo premagajte vsak greh in vse težave, ki vas doletijo. Prosim vas, dragi otroci, da v sebi 
uresničujte ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    17. julija 1986. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi premišljevali, zakaj sem tako dolgo z vami. 
Srednica sem med vami in Bogom. Zato vas, dragi otroci, želim povabiti, da bi iz ljubezni vedno živeli 
tako, kakor Bog želi od vas. Zato, dragi otroci, z vso ponižnostjo živite po mojih sporočilih, ki vam jih 
dajem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    24. julija 1986. "Dragi otroci! Veselim se vseh vas, ki ste na poti svetosti. Prosim vas, pomagajte s 
svojim pričevanjem tistim, ki ne znajo sveto živeti. Zato naj bo, dragi otroci, vaša družina kraj, kjer se 
rojeva svetost. Pomagajte vsem sveto živeti, posebno v svoji družini. Hvala vam, ker ste se odzvali 



mojemu klicu."

    31. julija 1986. "Dragi otroci! Sovraštvo rojeva razdor in ne vidi nikogar in ničesar. Jaz pa vas 
kličem, da bi vedno prinašali slogo in mir. Posebno, dragi otroci, delajte z ljubeznijo v kraju, kjer 
živite. Naj vam bo ljubezen vedno edino sredstvo. Z ljubeznijo obrnite v dobro vse, kar hoče satan 
uničiti in si prisvojiti. Le tako boste popolnoma moji in jaz vam bom mogla pomagati. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    7. avgusta 1986. "Dragi otroci! Veste, da sem vam obljubila oazo miru, toda ne veste, da je ob oazi 
puščava, kjer preži satan in hoče skušati vsakega izmed vas. Dragi otroci, samo z molitvijo morete 
kjerkoli premagati vsak satanov vpliv. Jaz sem sicer z vami, toda ne morem vam vzeti vaše svobode. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    14. avgusta 1986. "Dragi otroci! Želim, da bi vam bila molitev v veselje zaradi srečanja z 
Gospodom. Ne morem vas voditi, dokler sami ne občutite veselja v molitvi. Dan za dnem bi vas rada v 
molitvi vodila vedno više, toda ne želim vas siliti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    21. avgusta 1986. "Dragi otroci! Zahvaljujem se vam za ljubezen, ki mi jo izkazujete. Veste, dragi 
otroci, da vas neizmerno ljubim in dan za dnem prosim Gospoda, da vam pomaga dojeti ljubezen, ki 
vam jo izkazuje. Zato, dragi otroci, molite, molite, molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    28. avgusta 1986. "Dragi otroci! Želim, da boste drugim zgled v vsem, še posebej v molitvi in 
pričevanju. Dragi otroci, svetu ne morem pomagati brez vas. Želim, da v vsem, tudi v najmanjših 
stvareh, sodelujete z menoj. Dragi otroci, pomagali mi boste, če boste molili s srcem in se mi 
popolnoma izročili. Tako vas bom mogla učiti in voditi po poti, ki sem jo z vami začela. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    4. septembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi in postu. Veste, dragi otroci, da 
morem z vašo pomočjo narediti vse in prisiliti satana, da ne zavaja v zlo in da se oddalji od tega kraja. 
Dragi otroci, satan preži na vsakega posameznika. Posebno hoče pri vsakem izmed vas vnesti zmedo v 
vsakdanjih stvareh. Zato vas, dragi otroci, kličem, da bi postal vaš dan molitev in predanost Bogu. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. septembra 1986. "Dragi otroci! Ko v teh dneh radostno častite križ, želim, da vam tudi vaš križ 
postane radost. Posebno molite, dragi otroci, da boste mogli bolezen in trpljenje sprejeti z ljubeznijo, 
kakor je to sprejel Jezus. Samo tako vam bom mogla z veseljem podeliti milosti in ozdravljenja, ki mi 
jih Jezus dopušča. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    18. septembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes se vam zahvaljujem za vse, kar ste v teh dneh storili 
zame. Posebno se vam, dragi otroci, v Jezusovem imenu zahvaljujem za žrtve, ki ste jih darovali 
pretekli teden. Dragi otroci, pozabljate, da želim vaše žrtve, da bi vam pomagala in odvrnila satana od 
vas. Zato vas ponovno kličem, da bi darovali žrtve s posebnim spoštovanjem do Boga. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1986. "Dragi otroci! Kličem vas, pomagajte, da bi drugi v vas videli mir in ga začeli 
iskati. Dragi otroci, vi živite v miru in ne morete doumeti, kaj je nemir. Zato vas kličem, da z molitvijo 
in življenjem pomagate ljudem uničiti vse, kar je slabega, in odkriti satanovo prevaro. Molite, da bi 
resnica prevladala v vseh srcih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    2. oktobra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Dragi otroci, ne morete dojeti njene 
vrednosti dokler sami ne rečete: Zdaj je čas za molitev. Zdaj mi ni pomembno nič drugega in nihče 
drug, kot le Bog. Dragi otroci, posvetite se molitvi s posebno ljubeznijo. In Bog vam bo mogel povrniti 
z milostmi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    9. oktobra 1986. "Dragi otroci! Veste, da vas želim voditi po poti svetosti. Ne želim pa vas siliti, da 
bi bili svetniki na silo. Želim, da vsak izmed vas z majhnimi odpovedmi pomaga sebi in meni, da vas 
bom mogla voditi iz dneva v dan bliže svetosti. Zato vas, dragi otroci, ne želim siliti niti k temu, da bi 
živeli po sporočilih, ampak je to dolgo obdobje, odkar sem z vami, znamenje, da vas neizmerno ljubim 
in želim od vsakega posameznika, da bi bil svet. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    16. oktobra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes bi vam rada pokazala, kako vas ljubim, toda težko mi je,
ker ne morem pomagati vsakemu, da bi spoznal mojo ljubezen. Zato vas, dragi otroci, kličem k molitvi 
in popolni izročitvi Bogu, ker vas satan hoče oddaljiti z vsakdanjimi stvarmi in zavzeti v vašem 
življenju prvo mesto. Zato, dragi otroci, neprenehoma molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    23. oktobra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Posebno vas prosim, dragi otroci, 
da bi molili za mir. Brez vaših molitev, dragi otroci, vam ne morem pomagati, da bi se uresničilo 
sporočilo, ki mi ga je dal Gospod, da vam ga posredujem. Zato, dragi otroci, molite, da bi v molitvi 
spoznali to, kar vam Bog daje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    30. oktobra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem z željo, da bi moja sporočila sprejeli z vso 
resnostjo in po njih živeli. Dragi otroci, zaradi vas sem ostala tako dolgo tu, da bi vam jih pomagala 
uresničiti. Zato, dragi otroci, iz ljubezni do mene živite po vseh sporočilih. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    6. novembra 1986. "Dragi otroci! Danes vas želim povabiti, da bi vsak dan molili za duše v vicah. 
Vsaka duša potrebuje molitev in milost, da pride k Bogu in k božji ljubezni. S tem, dragi otroci, tudi vi 
dobivate nove priprošnjike, ki vam bodo v življenju pomagali spoznati, da niso pomembne zemeljske 
stvari, ampak le nebesa, h katerim morate težiti. Zato, dragi otroci, molite neprenehoma, da bi mogli 
pomagati sebi in tistim, ki jim bodo molitve prinesle veselje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    13. novembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas vse prosim, da bi molili z vsem srcem in 
spreminjali svoje življenje iz dneva v dan. Posebej vam kličem, dragi otroci, da bi s svojimi molitvami 
in žrtvami začeli sveto živeti. Želim, da pride vsak izmed vas, ki je bil pri tem izviru milosti, v nebesa s
posebnim darom svetosti, ki ga bo izročil meni. Zato, dragi otroci, molite dan za dnem in spreminjajte 
svoje življenje, da postanete sveti. Vedno vam bom blizu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    20. novembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi s posebno ljubeznijo spremljali in 
živeli po vseh sporočilih, ki vam jih dajem. Dragi otroci, Bog vas ne želi mlačnih in neodločnih, ampak
da se mu popolnoma izročite. Veste, da vas ljubim in da za vas gorim iz ljubezni. Zato se, dragi otroci, 
tudi vi odločite za ljubezen, da bi izgorevali in iz dneva v dan spoznavali božjo ljubezen. Dragi otroci 
odločite se za ljubezen, da bo ljubezen prevladala v vseh vas, toda ne človeška ljubezen, ampak božja 
ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    27. novembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi mi z ljubeznijo posvetili svoje 



življenje, da vas bom mogla z ljubeznijo voditi. Ljubim vas s posebno ljubeznijo, dragi otroci, in vas 
vse želim pripeljati k Bogu v nebesa. Želim, da bi spoznali, kako kratko je to življenje v primerjavi z 
nebeškim. Zato se, dragi otroci, danes ponovno odločite za Boga. Le tako vam bom mogla pokazati, 
kako ste mi dragi in kako želim, da bi se vsi zveličali in bili z menoj v nebesih. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    4. decembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi pripravili svoja srca za te dni, ko vas 
Gospod posebej želi očistiti vseh grehov vaše preteklosti. Vsega tega ne morete sami, dragi otroci, zato 
sem tukaj, da vam pomagam. Molite, dragi otroci! Le tako boste mogli spoznati vse zlo, ki je v vas, in 
ga izročiti Gospodu, da bi tako popolnoma očistil vaša srca. Zato, dragi otroci, molite neprenehoma ter 
s pokoro in postom pripravljajte srca. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    11. decembra 1986. "Dragi otroci! Kličem vas, da bi v tem času molili posebno zato, da bi doživeli 
radost v srečanju z novorojenim Jezusom. Želim, dragi otroci, da bi te dni doživeli tako, kot jih 
doživljam jaz. Z veseljem vas želim voditi in pokazati radost, ki naj bi jo vsakdo bil deležen. Zato, 
dragi otroci, molite in se mi popolnoma izročite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    18. decembra 1986. "Dragi otroci! Danes vas ponovno želim poklicati k molitvi. Ko molite, ste 
veliko lepši; kot cvetovi, ki razkrijejo vso lepoto v nepopisnih barvah potem, ko skopni sneg. Tako 
postanete tudi vi, dragi otroci, po opravljeni molitvi lepši in Bogu ljubši. Zato, dragi otroci, molite in 
odprite Gospodu svojo notranjost, da naredi iz vas prelep cvet za nebesa. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. decembra 1986. "Dragi otroci! Tudi danes se zahvaljujem Gospodu za vse, kar mi daje, posebno 
za ta dar, da morem tudi danes biti z vami. Dragi otroci, to so dnevi, v katerih Oče daje posebne milosti
vsem, ki odprejo srce. Blagoslavljam vas in želim, da bi tudi vi, dragi otroci, spoznali milosti in izročili
Bogu vse, da bi se mogel po vas proslaviti. Moje srce skrbno spremlja vsak vaš korak. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    1. januarja 1987. "Dragi otroci! Danes vas želim povabiti, da bi v novem letu živeli po sporočilih, ki 
vam jih dajem. Veste, dragi otroci, da sem zaradi vas ostala tako dolgo zato, da bi vas poučila, kako 
hoditi po poti svetosti. Zato, dragi otroci, neprenehoma molite in živite po sporočilih, ki vam jih dajem,
ker to delam iz velike ljubezni do Boga in do vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    8. januarja 1987. "Dragi otroci! Rada bi se vam zahvalila za vsak odgovor na moja sporočila. 
Posebno se vam, dragi otroci, zahvaljujem za vse žrtve in molitve, ki ste mi jih darovali. Dragi otroci, 
še naprej vam želim dajati sporočila, a ne, dragi otroci, vsak četrtek, temveč vsakega 25. v mesecu. 
Prišel je čas, ko se je izpolnilo to, kar je moj Gospodar želel. Odslej vam bom dajala manj sporočil, 
vendar bom še naprej z vami. Zato vas prosim, dragi otroci, poslušajte moja sporočila in živite po njih, 
da vas bom mogla voditi. Dragi otroci, hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1987. "Dragi otroci! Glejte, tudi danes vas želim povabiti, da bi z današnjim dnem vsi 
začeli živeti novo življenje. Dragi otroci, želim, da bi dojeli, da je Bog izbral vsakega izmed vas zato, 
da bi ga uporabil za veliki načrt odrešenja človeštva. Ne morete si zamisliti, kako velika je vaša vloga v
božjem načrtu. Zato, dragi otroci, molite, da bi v molitvi mogli spoznati božji načrt, ki ga ima Bog z 
vami. Z vami sem zato, da bi ga mogli popolnoma uresničiti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. februarja 1987. "Dragi otroci! Danes vas vse želim oviti v svoj plašč in vas popeljati na pot 



spreobrnjenja. Dragi otroci, prosim vas, izročite Gospodu vso svojo preteklost, vse zlo, ki se je nabralo 
v vaših srcih. Želim, da bi bil vsak izmed vas srečen, toda z grehom to ne more biti nihče. Zato, dragi 
otroci, molite in v molitvi boste spoznali novo pot veselja. Radost se bo razodevala v vaših srcih in tako
boste veseli pričevalci tistega, kar moj Sin in jaz želiva od vsakega izmed vas. Blagoslavljam vas. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1987. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vašo navzočnost na tem mestu, kjer 
vam dajem posebne milosti. Vsakega izmed vas kličem, da bi z današnjim dnem začel živeti kot želi 
Bog in bi začeli delati dobra dela ljubezni in usmiljenja. Ne želim, dragi otroci, da živite po sporočilih 
in grešite. To mi ni všeč. Zato, dragi otroci, želim, da bi vsak izmed vas zaživel novo življenje in da bi 
ne uničili tega, kar Bog v vas ustvarja in kar vam daje. Dajem vam svoj posebni blagoslov in ostajam z 
vami na vaši poti spreobrnjenja. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1987. "Dragi otroci! Tudi danes vas vse kličem k molitvi. Veste, dragi otroci, da Bog daje 
pri molitvi posebne milosti. Zato si prizadevajte in molite, da bi mogli spoznati vse, kar vam tu dajem. 
Kličem vas, dragi otroci, da bi molili s srcem. Veste, da brez molitve ne morete dojeti vsega, kar Bog 
načrtuje z vsakim izmed vas. Zato molite! Želim, da bi se po vsakem izpolnil božji načrt, da bi raslo 
vse, kar vam je Bog vsejal v srce. Zato molite, da bi mogel božji blagoslov vsakega izmed vas 
obvarovati vsega zla, ki vam preti. Dragi otroci, blagoslavljam vas. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. maja 1987. "Dragi otroci!Vsakega izmed vas kličem, da bi začel živeti v božji ljubezni. Dragi 
otroci, pripravljeni ste grešiti in se brez pomisleka prepustiti satanu. Jaz pa vas kličem, da se vsak 
zavestno odloči za Boga in proti satanu. Vaša mati sem, zato vas želim vse popeljati k popolni svetosti. 
Želim, da bi bil vsak izmed vas srečen tu na zemlji in da bi bil z menoj v nebesih. To je, dragi otroci, 
moja želja in namen mojega prihoda sem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1987. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem in vas vse želim povabiti k božjemu miru. 
Želim, da vsak od vas v srcu doživi tisti mir, ki ga Bog daje. Danes vas vse želim blagosloviti. 
Blagoslavljam vas z božjim blagoslovom in vas prosim, dragi otroci, sledite moji poti in hodite po njej. 
Rada vas imam, dragi otroci, in zato vas ne vem kolikokrat že kličem ter se vam zahvaljujem za vse, 
kar storite po mojih namenih. Prosim vas, pomagajte mi, da vas darujem Bogu, vas rešim in vodim po 
poti odrešenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1987. "Dragi otroci! Prosim vas, da se z današnjim dnem odločite za pot svetosti. Rada vas 
imam in zato želim, da bi bili sveti. Ne želim, da bi vas satan oviral na tej poti. Dragi otroci, molite in 
sprejemajte vse, kar vam Bog daje na tej grenki poti. Toda tistemu, ki hodi po njej, Bog prav tako 
odkriva vso sladkost in rad se bo odzval na vsak božji klic. Ne ozirajte se na majhne stvari. Hrepenite 
po nebesih! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1987. "Dragi otroci! Tudi danes vas ponovno vse kličem, da se vsak izmed vas odloči v 
življenju uresničiti sporočila. Bog mi je tudi v tem letu, ki ga je Cerkev posvetila meni, dopustil, da 
vam lahko govorim in spodbujam k svetosti. Dragi otroci, prosite Boga milosti, ki vam jih daje po 
meni. Pripravljena sem od Boga izprositi vse, kar potrebujete, da bi bila vaša svetost popolna. Zato, 
dragi otroci, ne pozabite prositi za milosti, kajti Bog mi je dopustil, da vam jih izprosim. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1987. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj vam bo molitev življenje. 
Dragi otroci, posvetite čas samo Jezusu in dal vam bo vse, kar ga prosite. Popolnoma se vam bo 



razodel. Dragi otroci, satan je močan in čaka na vsakega izmed vas, da bi ga skušal. Molite in tako vam
ne bo mogel škoditi, niti vas ovirati na poti k svetosti. Dragi otroci, z molitvijo rastite dan za dnem vse 
bliže k Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1987. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se vsak izmed vas odločili za nebesa. Pot je 
težka za tiste, ki se niso odločili za Boga. Dragi otroci, odločite se in verjemite, da se vam Bog daje v 
svoji polnosti. Vi ste poklicani in vi morate odgovoriti na klic Očeta, ki vas kliče po meni. Molite, ker 
bo mogel vsak izmed vas v molitvi doseči popolno ljubezen. Blagoslavljam vas in vam želim pomagati,
da bi bil vsak pod mojim materinskim plaščem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1987. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi se vsak izmed vas odločil, da mi 
znova popolnoma vse izroči. Samo tako bom mogla tudi jaz vsakega izmed vas darovati Bogu. Dragi 
otroci! Veste, da vas neizmerno ljubim in da želim zase vsakega izmed vas. Toda Bog je dal vsem 
svobodo, ki jo z ljubeznijo spoštujem in se ji klanjam v svoji ponižnosti. Želim, dragi otroci, da 
pomagate uresničiti vse, kar si je Bog zamislil v tej župniji. Če ne molite, ne boste mogli odkriti moje 
ljubezni in načrtov, ki jih ima Bog s to župnijo in z vsakim posameznikom. Prosite, da vas satan ne 
pritegne s svojo ošabnostjo in lažnivo močjo. Z vami sem in želim, da bi mi verjeli, da vas ljubim. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1987. "Dragi otroci! Veselite se z menoj! Moje srce se raduje zaradi Jezusa, ki vam ga 
tudi danes želim dati. Želim, dragi otroci, da vsak izmed vas odpre svoje srce Jezusu, jaz pa vam ga z 
ljubeznijo izročam. Želim, dragi otroci, da vas On spreminja, poučuje in varuje. Danes na poseben 
način prosim za vsakega izmed vas in vas izročam Bogu, da bi se v vas razodel. Kličem vas k iskreni 
molitvi srca, da bo vsaka vaša molitev srečanje z Bogom. Pri svojem delu in v vsakdanjem življenju 
postavite Boga na prvo mesto. Danes vas z vso resnostjo kličem: poslušajte me in delajte tako, kot vam 
naročam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1988. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k popolnemu spreobrnjenju, ki je težko 
tistim, ki se niso odločili za Boga. Kličem vas, dragi otroci k popolnemu spreobrnjenju k Bogu. Bog 
vam more dati vse, kar ga prosite. Toda vi prosite Boga šele takrat, ko pridejo bolezni in težave. Tedaj 
mislite, da je Bog daleč od vas in vas ne posluša ter ne sliši vaših molitev. Ne, dragi otroci, to ni res. Ko
ste daleč od Boga, ne morete prejeti milosti, ker ne prosite zanje z živo vero. Dan za dnem prosim za 
vas in vas želim vse bolj približati Bogu, toda ne morem, če vi tega ne želite. Zato, dragi otroci, izročite
svoje življenje v božje roke. Blagoslavljam vas! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1988. "Dragi otroci! Tudi danes vas želim povabiti k molitvi in popolni izročitvi Bogu. 
Veste, da vas ljubim in iz ljubezni prihajam sem, da bi vam pokazala pot miru in odrešenja vaših duš. 
Želim, da me ubogate in ne dovolite satanu, da vas zapelje. Dragi otroci, satan je dovolj močan in zato 
prosim za vaše molitve, da bi jih darovali za rešitev tistih duš, ki so pod njegovim vplivom. Pričujte s 
svojim življenjem in žrtvujte ga za odrešenje sveta. Z vami sem in se vam zahvaljujem, v nebesih pa 
boste prejeli od Očeta plačilo, ki vam ga je obljubil. Zato, otročiči, ne bojte se. Če molite, vam satan ne 
more niti malo škodovati, ker ste božji otroci in Bog skrbi za vas. Molite! Imejte rožni venec vedno v 
rokah, v znamenje satanu, da pripadate meni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1988. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k popolni izročitvi Bogu. Ne zavedate se, 
dragi otroci, s kolikšno ljubeznijo vas Bog ljubi. Zato mi dopušča, da sem z vami, vas poučujem in vam
pomagam najti pot miru. Toda te poti ne morete odkriti, če ne molite. Zato, dragi otroci, pustite vse in 
si vzemite čas za Boga in Bog vas bo obdaril in blagoslovil. Otročiči, ne pozabite, da je vaše življenje 
minljivo kot pomladni cvet, ki je danes čudovit, jutri pa se zanj več ne ve. Zato molite tako, da bosta 



molitev in predanost Bogu postali kažipot. Tako vaše pričevanje ne bo vredno le zdaj, ampak za vso 
večnost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1988. "Dragi otroci! Bog želi, da bi postali sveti. Zato vas po meni kliče k popolni 
izročitvi. Naj vam bo sveta maša življenje. Skušajte dojeti, da je cerkev božja hiša, kraj kjer vas zbiram 
in vam želim pokazati pot k Bogu. Pridite in molite! Ne ozirajte se na druge in jih ne ogovarjajte, 
ampak pričujte s svojim življenjem na poti k svetosti. Cerkve so vredne spoštovanja in so posvečene, 
kajti Bog, ki je postal človek, stanuje podnevi in ponoči v njih. Zato, otročiči, verujte in molite, da vam 
Oče pomnoži vero in potem prosite, kar potrebujete. Z vami sem. Veselim se vašega spreobrnjenja in 
vas s svojim materinskim plaščem varujem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1988. "Dragi otroci! Kličem vas k popolni izročitvi Bogu. Molite, otroci, da vas satan ne bo
majal kot veje v vetru. Bodite močni v Bogu. Želim, da ves svet v vas spozna Boga veselja. Pričujte s 
svojim življenjem za božjo radost. Ne bodite zagrenjeni ne zaskrbljeni. Bog vam bo pomagal in 
pokazal pot. Želim, da bi z mojo ljubeznijo ljubili vse, dobre in slabe. Samo tako bo ljubezen zavladala 
v svetu. Otročiči, vi ste moji. Ljubim vas in želim, da se mi prepustite, da bi vas mogla voditi k Bogu. 
Neprenehoma molite, da vas satan ne bo mogel izkoristiti. Molite, da bi spoznali, da ste moji. 
Blagoslavljam vas z blagoslovom veselja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1988. "Dragi otroci! Danes vas kličem k iskreni in predani ljubezni do Boga. Otročiči! 
Ljubezen sprejema vse, kar je trdo in grenko, zaradi Jezusa, ki je ljubezen. Zato, dragi otroci, prosite 
Boga, da vam pride na pomoč, ne zaradi vaših želja, ampak zaradi svoje ljubezni. Izročite se Bogu, da 
vas bo mogel zdraviti, tolažiti in odpuščati vse, kar vas ovira na poti ljubezni. Oblikovati bo mogel vaše
življenje tako, da boste rasli v ljubezni. Otročiči, slavite Boga s hvalospevom ljubezni, da bi božja 
ljubezen mogla rasti iz dneva v dan do svoje polnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1988. "Dragi otroci! Danes vas kličem k popolni izročitvi Bogu. Vse, kar delate, in vse, kar
imate, izročite Bogu; da zavlada v vašem življenju kot Kralj vsega, kar imate. Tako vas bo Bog lahko 
po meni vodil v globine duhovnega življenja. Otročiči, ne bojte se, ker sem z vami tudi takrat, ko 
mislite, da ni izhoda in da je satan zavladal. Prinašam vam mir. Vaša Mati sem in Kraljica miru. 
Blagoslavljam vas z blagoslovom radosti, da bi vam Bog v življenju največ pomenil. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1988. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da se veselite življenja, ki vam ga daje Bog. 
Otročiči, veselite se Boga Stvarnika, ki vas je tako čudovito ustvaril. Molite, da bo vaše življenje vesela
zahvala, ki bo tekla iz vašega srca kakor reka radosti. Otročiči, neprenehoma se zahvaljujte za vse, kar 
imate, za vsak majhen dar, ki vam ga je Bog dal. Tako bo vedno prihajal na vas radostni božji 
blagoslov. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1988. "Dragi otroci! Vse, brez razlike, vas kličem, da bi v svojem življenju hodili po 
poti svetosti. Bog vam je dal dar svetosti. Molite, da bi ga mogli bolje spoznati, kajti šele takrat boste 
mogli z življenjem pričevati Zanj. Dragi otroci, blagoslavljam vas in prosim Boga, da bi bila vaša pot 
in vaše pričevanje popolno in Bogu v veselje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1988. "Dragi otroci! Vsak dan vas kličem, da bi živeli po mojih sporočilih, prav zato, ker
vas želim privesti bliže Jezusovemu Srcu. Otročiči, zato vas danes vabim k posvetilni molitvi Jezusu, 
mojemu dragemu Sinu, da bi bilo vsako vaše srce njegovo. Nato pa vas vabim k posvetitvi mojemu 
Brezmadežnemu Srcu. Želim, da se posvetite osebno, kot družine in župnije, tako, da bo po mojih 
rokah vse posvečeno Bogu. Zato, dragi otročiči, molite, da boste doumeli veličino tega sporočila. 



Ničesar ne želim zase, ampak vse za rešitev vaših duš. Satan je močan, zato se, otročiči, z vztrajno 
molitvijo privijte na moje materinsko Srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1988. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi, da bi se v molitvi srečali z Bogom. Bog se 
vam nudi, daje. Toda od vas želi, da svobodno odgovorite na njegov klic. Zato si, otročiči, določite v 
dnevu čas, ko lahko v miru in ponižnosti molite in se srečate z Bogom Stvarnikom. Z vami sem in vas 
pri Bogu zagovarjam. Bodite pozorni, da bo vsako vaše srečanje z Bogom pri molitvi, radostno 
srečanje z Njim. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1988. "Dragi otroci! Kličem vas k miru. Živite mir v svojem srcu in v svojem okolju, 
da bi vsi spoznali mir, ki ne prihaja od vas, ampak od Boga. Otročiči, danes je veliki dan. Radujte se z 
menoj. Obhajajte praznik Jezusovega rojstva z mojim mirom, s tistim mirom, s katerim sem prišla kot 
vaša Mati, Kraljica miru. Danes vam dajem svoj posebni blagoslov. Ponesite ga vsakemu bitju, da bo 
živelo v miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1989. "Dragi otroci! Danes vas kličem na pot svetosti. Molite, da bi dojeli lepoto in 
veličino te poti, na kateri se vam Bog razodeva na poseben način. Molite, da bi mogli biti odprti za vse,
kar Bog dela po vas, in da bi se mogli v svojem življenju Bogu zahvaljevati ter se veseliti vsega, kar 
naredi po vsakem posamezniku. Blagoslavljam vas! Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1989. "Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi srca. Želim, da bi se v tem času milosti
vsak izmed vas združil z Jezusom. Toda brez nenehne molitve ne morete občutiti lepote in veličine 
milosti, ki vam jo Bog daje. Zato, otročiči, svoje srce napolnjujte ves čas tudi z najmanjšimi 
molitvicami. Z vami sem in neprenehoma bdim nad vsakim srcem, ki se mi izroča. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1989. "Dragi otroci! Kličem vas k popolni izročitvi Bogu. Vabim vas k velikemu veselju 
in miru, ki ju daje samo Bog. Z vami sem in vas vsak dan zagovarjam pred Bogom. Vabim vas, 
otročiči, da bi me poslušali in živeli po sporočilih, ki vam jih dajem. Že toliko let vas kličem k svetosti, 
toda še vedno ste daleč. Blagoslavljam vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1989. "Dragi otroci! Kličem vas k popolni izročitvi Bogu. Naj bo vse, kar imate, v božjih 
rokah. Tako in samo tako boste veseli v srcu. Otročiči! Veselite se vsega, kar imate, in se Mu 
zahvaljujte, ker je vse božji dar za vas. Tako se boste mogli v življenju zahvaljevati za vse in odkrivati 
Boga v vsem, tudi v najmanjšem cvetu. Odkrili boste veliko radost. Odkrili boste Boga. Hvala vam, ker
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1989. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi se odprli Bogu. Vidite, otročiči, kakor se narava 
odpira in daje življenje in sad, tako vas tudi jaz vabim k življenju z Bogom in popolni predanosti 
njemu. Otročiči, z vami sem in vas neprenehoma želim uvajati v radost življenja. Želim, da bi vsak 
izmed vas odkril radost in ljubezen, ki je samo v Bogu in ju samo On more dati. Bog ne želi od vas nič 
drugega kot samo to, da se mu izročite. Zato se, otročiči, resno odločite za Boga, ker je vse drugo 
minljivo, samo Bog je neminljiv! Molite, da bi odkrili veličino in radost življenja, ki vam jo Bog daje. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1989. "Dragi otroci! Danes vas vse kličem, da bi živeli po sporočilih, ki sem vam jih dajala
v preteklih osmih letih. Ta čas je čas milosti. Želim, otročiči, da bi vsak posameznik prejel obilo božje 
milosti. Blagoslavljam vas in ljubim s posebno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."



    25. julija 1989. "Dragi otroci! Danes vas kličem k obnovi srca. Odprite se Bogu in mu izročite vse 
svoje težave in križe, da bo vse spremenil v veselje. Otročiči, ne morete se Bogu odpreti, če ne molite. 
Zato se že danes odločite, da si boste vzeli čas samo za srečanje z Bogom v tišini. Tako boste mogli z 
Bogom pričevati o moji navzočnosti tukaj. Otročiči, ne želim vas siliti, ampak svobodno dajte Bogu, 
kot božji otroci, svoj čas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1989. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi. Otročiči, ko molite, prejemate veselje in mir. 
Po molitvi prejemate več božje milosti. Zato, otročiči, naj bo molitev vsakemu izmed vas življenje. 
Posebej vas vabim, da bi molili za spreobrnjenje vseh, ki so daleč od Boga. Tako bodo vaša srca 
bogatejša, ker bo Bog vladal v srcih vseh ljudi. Zato, otročiči, molite, molite, molite! Molitev naj 
zavlada po vsem svetu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1989. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se Bogu zahvaljevali za vse darove, tudi 
za vsak najmanjši dar, ki ste ga odkrili v svojem življenju. Zahvaljujem se skupaj z vami in želim, da bi
vsi občutili veselje zaradi teh darov in da bi bil Bog vse vsakomur izmed vas. Šele tedaj boste, otročiči, 
mogli neprenehoma rasti na poti svetosti. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1989. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Neprenehoma vas kličem, vi pa ste
še vedno daleč. Zato se odločite, da si z vso resnostjo vzamete čas za Boga. Z vami sem in vas želim 
naučiti moliti s srcem. V molitvi s srcem boste srečali Boga. Zato, otročiči, molite, molite, molite! 
Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1989. "Dragi otroci! Že leta vas kličem s svojimi sporočili, ki vam jih dajem. Otročiči,
s sporočili bi rada naredila v vaših srcih prelep mozaik, da bi mogla vsakega izmed vas darovati Bogu 
kot izvirno sliko. Zato želim, otročiči, da bi se pred Bogom svobodno odločali, saj vam je On dal 
svobodo. Zato molite, da bi se brez vsakršnega satanovega vpliva odločili samo za Boga. Prosim Ga za 
vas in pričakujem, da se mu izročite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1989. "Dragi otroci! Danes blagoslavljam vsakega posebej s svojim materinskim 
blagoslovom in vas zagovarjam pred Bogom, da bi vam dal dar spreobrnjenja srca. Že leta vas kličem 
in spodbujam h globokemu duhovnemu življenju in preprostosti, toda vi ste tako hladni. Zato, otročiči, 
resno sprejmite sporočila in živite po njih, da ne boste v duši žalostni, ko ne bom več z vami in ko vas 
ne bom več vodila kot negotove otroke pri prvih korakih. Zato, otročiči, berite vsak dan sporočila, ki 
sem vam jih dala in jih uresničujte v življenju. Rada vas imam in zato vas vse kličem na pot odrešenja z
Bogom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1990. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se znova odločite za Boga in Ga izberete pred
vsem in nad vsem, da bi mogel v vašem življenju delati čudeže in da bi se iz dneva v dan veselili 
življenja z njim. Zato, otročiči, molite in ne dopustite satanu, da deluje v vašem življenju po 
nesporazumih, nerazumevanju in nesprejemanju drugih. Molite, da bi dojeli veličino in lepoto daru 
življenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1990. "Dragi otroci! Kličem vas k izročitvi Bogu. V tem času posebno želim, da se 
odpoveste stvarem, na katere ste se navezali, a škodujejo vašemu duhovnemu življenju. Zato se, 
otročiči, popolnoma odločite za Boga in ne dopustite satanu, da vstopi v vaše življenje po stvareh, ki 
škodijo vam in vašemu duhovnemu življenju. Otročiči, Bog se vam popolnoma daje in samo v molitvi 
Ga morete odkriti in spoznati. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. marca 1990. "Dragi otroci! Jaz sem z vami, četudi se tega ne zavedate. Želim vas zavarovati pred
vsem, kar vam satan ponuja in s čimer vas hoče uničiti. Kakor sem Jezusa nosila v svojem naročju, 
tako želim tudi vas, dragi otroci, ponesti k svetosti. Bog vas želi rešiti in vam pošilja sporočila po 
ljudeh, naravi in mnogih stvareh, ki vam lahko samo pomagajo spoznati, da morate spremeniti smer 
svojega življenja. Zato, otročiči, dojemite, kako velik je dar, ki vam ga Bog daje po meni, da vas 
morem zavarovati s svojim plaščem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1990. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da resno sprejmete in uresničite, kar vam 
sporočam. Z vami sem in želim, dragi otroci, da bi bil vsak izmed vas čim bližje mojemu srcu. Zato, 
otročiči, molite in iščite v svojem življenju Božjo voljo. Želim, da vsak izmed vas odkrije pot svetosti 
in da na tej poti raste do večnosti. Molila bom za vas in prosila Boga, da bi doumeli, kako velik je dar, 
ki mi ga daje, da morem biti z vami. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1990. "Dragi otroci! Kličem vas, da bi se odločili resno zaživeti to devet dnevnico (v čast 
Svetemu Duhu – op. prev). Vzemite si čas za molitev in žrtvovanje. Z vami sem in vam želim 
pomagati, da bi rasli v odpovedi in mrtvičenju, da bi tako mogli dojeti lepoto življenja tistih, ki se mi 
na poseben način darujejo. Dragi otroci, Bog vas dan za dnem blagoslavlja in želi, da spremenite svoje 
življenje. Zato molite, da boste dovolj močni za to. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1990. "Dragi otroci! Danes se vam želim zahvaliti za vse žrtve in molitve. Blagoslavljam 
vas s svojim posebnim materinskim blagoslovom. Vabim vas, da bi se vsi odločili za Boga in da dan za 
dnem v molitvi odkrivali njegovo voljo. Dragi otroci, kličem vas k popolnemu spreobrnjenju, da bo v 
vaših srcih veselje. Vesela sem, ker ste danes tukaj v tako velikem številu. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1990. "Dragi otroci! Danes vas kličem k miru. Sem sem prišla kot Kraljica miru in vas 
želim obogatiti s svojim materinskim mirom. Dragi otroci, rada vas imam in vas vse želim privesti k 
miru, ki ga daje samo Bog in z njim bogati vsako srce. Kličem vas, da postanete nosilci in pričevalci 
mojega miru v tem nemirnem svetu. Naj zavlada mir po vsem svetu, ki je nemiren in hrepeni po njem. 
Blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1990. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi resno vzeli in v življenju uresničili 
sporočila, ki vam jih dajem. Otročiči, veste, da sem z vami in da vas želim voditi v nebesa po poti, ki je
lepa za tiste, ki jo odkrijejo v molitvi. Zato, otročiči, ne pozabite, da je po sporočilih, ki vam jih dajem, 
treba živeti v vsakdanjem življenju. Tako boste lahko rekli: ˝ Sprejel sem sporočila in po njih poskušal 
živeti.˝ Dragi otroci, s svojimi molitvami vas ščitim pri nebeškem Očetu. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. septembra 1990. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi s srcem, da bi bila vaša molitev pogovor z 
Bogom. Želim, da bi vsak izmed vas Bogu posvetil več časa. Satan je močan in vas hoče uničiti ter 
prevarati na veliko načinov. Zato, dragi moji otročiči, molite vsak dan, da bi bilo vaše življenje dobro 
za vas in vse, s katerimi se srečujete. Z vami sem in vas varujem, čeprav hoče satan uničiti moje načrte 
in preprečiti, kar želi nebeški Oče, da se tukaj uresniči. Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1990. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi posebno molili, darovali žrtve in dobra dela
za mir v svetu. Satan je močan in z vsemi silami hoče uničiti mir, ki prihaja od Boga. Zato, dragi otroci,
na poseben način molite z menoj za mir. Z vami sem in vam želim pomagati s svojimi molitvami ter 
vas voditi po poti miru. Blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom. Ne pozabite živeti po 
sporočilih miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. novembra 1990. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi opravljali dela usmiljenja z ljubeznijo in 
iz ljubezni do mene ter vaših in mojih bratov in sester. Dragi otroci, vse, kar delate za druge, delajte z 
velikim veseljem in ponižnostjo do Boga. Z vami sem in dan za dnem darujem Bogu vaše žrtve in 
molitve za rešitev sveta. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1990. "Dragi otroci!Danes vas na poseben način kličem k molitvi za mir. Dragi otroci, 
brez miru ne morete doživeti rojstva malega Jezusa, ne danes ne v vsakdanjem življenju. Zato prosite 
Gospodarja miru, da bi vas varoval s svojim plaščem in vam pomagal doumeti veličino in pomen miru 
v vaših srcih. Tako boste lahko širili mir iz svojih src v ves svet. Jaz sem z vami in posredujem za vas 
pri Bogu. Molite, kajti satan hoče razdejati moje načrte miru. Spravite se med seboj in s svojim 
življenjem pomagajte, da bi zavladal mir po vsem svetu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1991. "Dragi otroci! Danes vas, kot nikoli doslej, kličem k molitvi. Vaša molitev naj bo 
molitev za mir. Satan je močan in hoče uničiti ne le človeška življenja, ampak tudi naravo in planet, na 
katerem živite. Zato, dragi otroci, molite, da bi se po molitvi zavarovali z božjim blagoslovom miru. 
Bog me je poslal k vam, da bi vam pomagala. Če hočete, sprejmite rožni venec! Že sam rožni venec 
lahko naredi čudeže v svetu in vašem življenju. Blagoslavljam vas in ostajam z vami, dokler bo božja 
volja. Hvala vam, ker nočete zatajiti moje navzočnosti tu, in hvala, ker vaš odgovor služi dobremu in 
miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1991. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se odločili za Boga, kajti če ste oddaljeni 
od Boga, bo nemir v vaših srcih. Bog je sam mir, zato se mu približajte z osebno molitvijo. In potem 
živite mir v svojem srcu. Tako bo mir iz vašega srca stekel kot reka na ves svet. Ne govorite o miru, 
ampak ustvarjajte mir. blagoslavljam vsakega izmed vas in vsako vašo dobro odločitev. Hvala vam, ker
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1991. "Dragi otroci!Danes vas kličem, da bi podoživljali Jezusovo trpljenje v molitvi in 
povezanosti z njim. Odločite se posvetiti več časa Bogu, ki vam je podaril te milostne dneve. Zato, 
dragi otroci, molite in v svojih srcih zavzeto obnovite ljubezen do Jezusa. Jaz sem z vami in vas 
spremljam s svojim blagoslovom in molitvami. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1991. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi molili s srcem. Naj si vsak izmed vas vzame 
čas za molitev, da v molitvi odkrije Boga. Ne želim, da govorite o molitvi, ampak da molite. Naj bo 
vsak dan izpolnjen z zahvalno molitvijo Bogu za življenje in za vse, kar imate. Ne želim, da mine vaše 
življenje v govorjenju, ampak, da z deli slavite Boga. Z vami sem in se zahvaljujem Bogu za vsak 
trenutek, ki ga preživim z vami. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1991. "Dragi otroci! Danes kličem vse, ki ste slišali moje sporočilo miru, da bi ga z 
resnostjo in ljubeznijo uresničili v življenju. Mnogo je takih, ki mislijo, da veliko naredijo, ko govorijo 
o sporočilih, toda ne živijo po njih. Jaz vas, dragi otroci, kličem k življenju in da vse, kar je v vas 
slabega spremenite v dobro in v življenje. Dragi otroci, z vami sem in vsakemu izmed vas želim 
pomagati, da bi prav živel in z življenjem pričeval za veselo oznanilo. Tukaj sem, dragi otroci, zato da 
bi vam pomagala in vas vodila v nebesa. V nebesih je radost; po njej lahko že zdaj živite nebesa. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1991. "Dragi otroci! Danes, na veliki dan, ki ste mi ga podarili, vas želim vse blagosloviti 
in vam povedati, da so to, dokler sem z vami, dnevi milosti. Želim vas poučiti in vam pomagati hoditi 
po poti svetosti. Veliko je ljudi, ki ne želijo doumeti mojega sporočila in resno sprejeti, kar govorim. 



Prav zato vas kličem in prosim, da z življenjem vsak dan pričujete za mojo navzočnost tukaj. Če 
molite, vam bo Bog pomagal odkriti pravi namen mojega prihoda. Zato, otročiči, molite in berite Sveto 
pismo, da bi po njem odkrili sporočilo, ki vam ga dajem po svojih prihodih. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1991. "Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi za mir. V tem času je mir še posebno 
ogrožen zato vas prosim, da v svojih družinah obnovite post in molitev. Dragi otroci, želim, da 
dojamete, kako resno je stanje, in da je veliko tega, kar se bo zgodilo, odvisno od vaše molitve. Toda vi 
malo molite. Dragi otroci, jaz sem z vami in vas kličem, da bi z vso resnostjo začeli moliti in se postiti, 
kot v prvih dneh mojega prihoda. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1991. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Zdaj, ko se je začel uresničevati 
moj načrt, je satan močan in hoče zmesti moje načrte miru, ter vam dopovedati, da moj Sin ni dovolj 
odločen v svojih odločitvah. Zato vas vse, dragi otroci, kličem, da bi še bolj molili in se postili. Kličem 
vas k devetdnevnemu odpovedovanju, da bi se z vašo pomočjo uresničilo vse, kar želim uresničiti po 
skrivnostih, ki sem jih začela v Fatimi. Kličem vas, dragi otroci, da zdaj spoznate, kako pomemben je 
moj prihod in resen zdajšnji položaj. Želim rešiti vse duše in jih darovati Bogu. Zato molite, da bi se v 
polnosti uresničilo vse, kar sem začela. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1991. "Danes vas na poseben način kličem k molitvi in odpovedi, saj satan hoče, zdaj 
kot še nikoli, pokazati svetu svoj sramoten obraz in zapeljati čim več ljudi na pot smrti in greha. Zato 
dragi otroci, pomagajte da zavlada moje Brezmadežno Srce v svetu greha. Prosim vse vas da darujete 
molitve in žrtve v moje namene, da bi jih tudi jaz mogla darovati Bogu za kar je najpotrebnejše. 
Pozabite svoje želje in molite, dragi otroci, za to kar Bog želi in ne kar želite vi. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1991. "Dragi otroci! Molite, molite, molite!"

    25. novembra 1991. "Dragi otroci! Tudi tokrat vas kličem k molitvi. Molite, da bi mogli dojeti, kar 
vam Bog želi povedati po moji navzočnosti in sporočilih, ki vam jih dajem. Želim vas vse čim bolj 
približati Jezusu in njegovemu ranjenemu Srcu, da bi mogli doumeti neizmerno ljubezen, ki je bila 
darovana za vsakogar izmed vas. Zato, dragi otroci, molite, da bi se izvir ljubezni razlil iz vaših src na 
vsakega človeka, tudi na tistega, ki vas sovraži in prezira. Tako boste z Jezusovo ljubeznijo mogli 
premagovati vso bedo v tem žalostnem svetu, ki je brez upanja za tiste, ki Jezusa ne poznajo. Hvala 
vam za vse žrtve in molitve. Molite, da bi vam lahko pomagala. Potrebujem vaše molitve. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1991. "Dragi otroci! Danes vam na poseben način prinašam malega Jezusa, da vas 
blagoslovi s svojim blagoslovom miru in ljubezni. Dragi otroci, ne pozabite, da je to milost, ki je mnogi
ne razumejo in je ne sprejemajo. Zato vsi, ki ste rekli, da ste moji in iščete mojo pomoč, storite vse, kar 
je v vaši moči. Najprej izkazujte ljubezen v svojih družinah in jim bodite vzgled. Pravite, da je Božič 
družinski praznik. Zatorej, dragi otroci, postavite Boga v svojih družinah na prvo mesto, da bi vam 
podelil mir in vas obvaroval ne le pred vojno, ampak vas ščitil tudi v času miru pred vsako satanovo 
skušnjavo. Ko je Bog z vami, imate vse. Toda ko Ga ne želite, ste revni in izgubljeni in ne veste na 
čigavi strani ste. Zato se, dragi otroci, odločite za Boga, in tedaj boste dobili vse. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1992. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi obnovili molitev v vaših družinah, da bi 
tako bila vsaka družina v veselje mojemu sinu Jezusu. Zato, dragi otroci, molite in si vzemite več časa 



za Jezusa, ker boste potem mogli razumeti vse, tudi najtežje bolezni in križe. Z vami sem in želim vas 
sprejeti v svoje srce ter vas varovati, toda niste se še odločili. Zato vas, dragi otroci, prosim da molite, 
saj mi boste po molitvi dopustili, da vam pomagam. Molite, moji dragi otročiči, bi vam bo molitev 
postala vsakdanja hrana. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1992. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se po molitvi še bolj približali Bogu. 
Samo tako vam bom mogla pomagati in vas zavarovati pred vsakim satanovim napadom. Z vami sem 
in prosim Boga, da bi vas zavaroval. Potrebujem vašo molitev in vaš DA. Zlahka se izgubljate v 
materialnih in posvetnih stvareh, pozabljate pa, da je Bog vaš najboljši prijatelj. Zato se, dragi moji 
otročiči, približajte Bogu, da vas zaščiti in brani vas pred vsakim zlom. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. marca 1992. "Dragi otroci! Danes vas kot še nikoli kličem, da bi živeli po mojih sporočilih in jih 
spremenili v življenje. Prišla sem k vam, da bi vam pomagala; zato vam: kličem, spremenite življenje, 
ker ste stopili na krivo pot, pot pogube. Ko sem vam govorila spreobrnite se, molite, postite se, spravite
se, ste vzeli ta sporočila površno. Začeli ste po njih živeti, toda opustili ste jih, ker vam je bilo težko. 
Toda, dragi otroci, če je nekaj dobro, je treba v tem vztrajati in ne misliti: Bog me ne vidi, me ne 
posluša in mi ne pomaga. In tako ste zaradi svoje bedne koristi odstopili od Boga in mene. Iz vas sem 
želela ustvariti oazo miru, ljubezni in dobrote. Bog je želel, da bi vi s svojo ljubeznijo in njegovo 
pomočjo delali čudeže in tako dajali zgled. Toda povem vam, satan se poigrava z vami in z vašimi 
dušami. Jaz pa vam ne morem pomagati, ker ste daleč od mojega srca. Zato molite, živite po mojih 
sporočilih in videli boste čudeže Božje ljubezni v vsakdanjem življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. aprila 1992. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Samo z molitvijo in postom se more 
ustaviti vojno. Zato, dragi moji otročiči, molite in pričujte s svojim življenjem, da ste moji in da 
pripadate meni, saj hoče satan v teh mračnih dneh zapeljati čim več duš. Zato vas kličem, da bi se 
odločili za Boga. On vas bo zavaroval in pokazal, kaj je treba storiti in po kateri poti je treba iti. Vse, ki
so mi rekli "da" prosim, da bi obnovili posvetitev mojemu sinu Jezusu, Njegovemu Srcu in meni, da 
vas bova mogla še bolj uporabiti kot orodje miru v tem nemirnem svetu. Međugorje je vsem znamenje 
in klic, da bi molili in izkoristili dnevne milosti, ki vam jih daje Bog. Zato, dragi otroci, z resnostjo 
sprejmite klic k molitvi. Z vami sem, vaše trpljenje je tudi moje trpljenje. Hvala vam, ker ste se odzvali
mojemu klicu."

    25. maja 1992. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi, da bi se po molitvi še bolj približali 
Bogu. Z vami sem in vas vse želim popeljati na pot odrešenja, ki vam jo podarja Jezus. Z vsakim dnem 
sem vam vse bliže, čeprav se ne zavedate in ne želite priznati, daste po molitvi malo povezani z menoj. 
Ko pa pridejo preizkušnje in problemi, tedaj pravite: Bog, Mati, kje sta? Toda jaz čakam le na vas, da 
mi izrečete svoj ˝ da ˝, da bi ga ponesla Jezusu in bi vas On obdaril s svojo milostjo. Zato sprejmite še 
enkrat moj klic in začnite znova moliti, dokler vam molitev ne postane radost. In takrat boste odkrili, da
je Bog v vašem vsakdanjem življenju vsemogočen. Z vami sem in vas čakam. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1992. "Dragi otroci! Danes sem srečna, čeprav sem v srcu še nekoliko žalostna zaradi 
tistih, ki so hodili po tej poti, a so jo zapustili. Tukaj sem zato, da bi vas popeljala na novo pot, na pot 
rešitve. Zato vas dan za dnem kličem k spreobrnjenju. Kajti če ne molite, ne morete reči, da se 
spreobračate. Molim za vas in prosim Boga za mir: najprej za mir vaših srcih in nato za mir okoli vas, 
da bo Bog postal vaš mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."(Ob tej obletnici prikazovanj je 
Kraljica miru dala vsem svoj posebni blagoslov.)



    25. julija 1992. "Dragi otroci! Tudi danes vas vse ponovno kličem k molitvi in sicer k radostni 
molitvi. Da ne bi v teh bridkih dneh v molitvi nihče občutil žalosti, ampak radostno srečanje s svojim 
Bogom Stvarnikom. Molite, otročiči, da bi mi bili bližji in da bi po molitvi začutili, kaj od vas 
pričakujem. Z vami sem in vas vsak dan blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom, da bi vas 
vse Bog obdaril z obiljem milosti za vaše vsakdanje življenje. Zahvaljujte se Bogu za dar, da sem lahko
z vami, kajti povem vam: to je velika milost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1992. "Dragi otroci! Danes vam želim povedati, da vas imam rada. Ljubim vas s svojo 
materinsko ljubeznijo in vas vabim, da bi se mi popolnoma odprli da bi mogla po vsakem izmed vas 
spreobračati in reševati svet, ki je poln greha in vsega, kar ni dobro. Zato se mi, dragi moji otročiči, 
popolnoma odprite, da bi vas mogla vse bolj voditi k čudoviti ljubezni Boga Stvarnika, ki se vam 
razodeva dan za dnem. Z vami sem in vam želim razodeti in pokazati Boga, ki vas ljubi. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1992. "Dragi otroci! Tudi danes vam želim povedati, da sem z vami v teh nemirnih 
dneh, ko hoče satan porušiti vse, kar jaz in moj sin Jezus gradiva. Posebno hoče pogubiti vaše duše in 
vas čim bolj oddaljiti od krščanskega življenja in zapovedi, h katerim vas Cerkev kliče, da po njih 
živite. Satan hoče razdejati vse, kar je svetega v vas in okoli vas. Zato, otročiči, molite, molite, molite, 
da bi mogli doumeti vse, kar vam Bog daje po mojih prihodih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. oktobra 1992. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi, zdaj ko je satan močan in se hoče polastiti 
čim več duš. Molite, dragi otroci in imejte več zaupanja vame, ker sem tu, da bi vam pomagala in vas 
popeljala po novi poti do novega življenja. Zato, dragi otročiči, poslušajte in živite kakor vam naročam,
kajti za vas je pomembno, da se boste tudi takrat, ko ne bom več z vami, spominjali mojih besed in 
vsega, kar sem vam govorila. Kličem vas, da bi od začetka začeli spreminjati svoje življenje in se 
odločili za spreobrnjenje; ne z besedami, temveč z življenjem. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. novembra 1992. "Dragi otroci!Danes vas kot še nikoli kličem k molitvi. Naj se vaše življenje po 
molitvi popolnoma spremeni. Toda brez ljubezni ne morete moliti. Zato vas vabim, da ljubite najprej 
Boga Stvarnika vašega življenja. Šele potem boste mogli v vseh prepoznati Boga in ga ljubiti tako, kot 
vas ljubi On. Dragi otroci, to, da sem z vami, je milost. Zato sprejmite moja sporočila in živite po njih v
vaše dobro. Rada vas imam in sem z vami zato, da vas poučujem in vodim k novemu življenju 
spreobračanja in odpovedovanja. Le tako boste odkrili Boga in vse, kar vam je zdaj daleč. Zato, 
otročiči, molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1992. "Dragi otroci! Danes vas vse želim sprejeti pod svoj plašč in vas zaščititi pred 
vsemi satanskimi napadi. Danes je dan miru, toda po vsem svetu je veliko nemira. Zato vas kličem, da 
bi vsi z molitvijo z menoj gradili nov svet miru. Jaz tega brez vas ne morem storiti. Zato vas vabim s 
svojo materinsko ljubeznijo, drugo bo naredil Bog. Odprite se Božjim načrtom in Njegovim zamislim, 
da bi mogli sodelovati z Njim za mir in dobro. Ne pozabite, da vaše življenje ni vaše, ampak, s katerim 
je treba razveseljevati druge in jih voditi k večnemu življenju. Dragi otroci, naj vas vedno spremlja 
nežnost mojega malega Jezusa. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1993. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi resno sprejeli moja sporočila in živeli po 
njih. To so dnevi, v katerih se morate odločiti za Boga, za mir in dobroto. Naj iz vaših misli izgine 
vsako sovraštvo in ljubosumje , naseli pa naj se samo ljubezen do Boga in bližnjega. Samo tako boste 



mogli spoznati znamenja tega časa. Z vami sem in vas vodim novemu času naproti, času, ki vam ga 
Bog daje kot milost, da ga boste še bolje spoznali. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1993. "Dragi otroci! Danes vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom in vas
vse kličem k spreobrnjenju. Želim, da se vsak izmed vas odloči spremeniti življenje in da več stori za 
Cerkev - ne z besedami, ne v mislih, ampak z zgledom, da bo s svojim življenjem radostno pričeval za 
Jezusa. Ne morete reči, da ste se že spreobrnili, saj mora vaše življenje postati vsakodnevno 
spreobračanje. Da bi doumeli, otročiči kaj je treba storiti, molite, in Bog vam bo dal vedeti, kaj morate 
storiti in v čem se morate spremeniti. Jaz sem z vami in vas vse sprejemam pod svoj plašč. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1993. "Dragi otroci! Danes vas, kot še nikoli, kličem k molitvi za mir: v vaših srcih, v 
vaših družinah in po vsem svetu. Kajti satan hoče vojno, hoče nemir, hoče uničiti vse, kar je dobro. 
Zato, dragi otroci: molite, molite, molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1993. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se v srcu prebudili za ljubezen. Pojdite v 
naravo in opazujte, kako se prebuja. To vam bo pomagalo odpreti svoje srce za ljubezen Boga 
Stvarnika. Želim, da prebudite ljubezen v vaših družinah. Kjer je nemir in sovraštvo, naj zavlada 
ljubezen, in ko bo ljubezen v vaših srcih, potem bo tudi molitev. Dragi otroci, ne pozabite, da sem z 
vami in vam pomagam s svojo molitvijo, da bi vam Bog dal moč, da bi ljubili. Blagoslavljam vas in vas
ljubim s svojo materinsko ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1993. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se po molitvi odprli Bogu, in bi Sveti Duh v 
vas in po vas začel delati čudeže. Z vami sem in pred Bogom zagovarjam vsakega izmed vas, kajti, 
dragi otroci, vsak izmed vas je pomemben v mojem odrešenjskem načrtu. Kličem vas, da bi prinašali 
dobro in mir. Bog vam more dati mir samo, če se spreobrnete in molite. Zato, dragi moji otročiči, 
molite, molite, molite in delajte, kar vam navdihne Sveti Duh! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. junija 1993. "Dragi otroci! Tudi danes se veselim, da ste tu navzoči. Blagoslavljam vas s svojim 
materinskim blagoslovom in posredujem pred Bogom za vsakega izmed vas. Ponovno vas kličem, da bi
živeli po mojih sporočilih in jih prenesli v življenje, v dejanja. Z vami sem in vas vse, dan za dnem 
blagoslavljam. Dragi otroci, to je poseben čas. Z vami sem zato, ker vas ljubim in varujem: da zaščitim 
vaša srca pred satanom in vas vse bolj približam Srcu mojega Sina Jezusa. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1993. "Dragi otroci! Zahvaljujem se za vaše molitve in za ljubezen, ki mi jo izkazujete. 
Vabim vas, da bi se odločili moliti po mojih namenih. Dragi otroci, darujte devet dnevnice tako, da se 
boste odpovedovali stvarem, na katere se čutite najbolj navezani. Želim, da bi bilo vaše življenje 
povezano z menoj. Jaz sem vaša Mati in želim, otročiči, da vas satan ne bi zapeljal; on vas namreč hoče
speljati na krivo pot; toda tega ne more, če mu vi ne dopustite! Zato, otročiči, obnovite molitev v 
svojem srcu in potem boste doumeli moj klic in mojo srčno željo, da bi vam pomagala. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1993. "Dragi otroci! Želim, da dojamete, da sem jaz vaša Mati, da vam želim pomagati 
in vas spodbuditi k molitvi. Samo z molitvijo morete dojeti in sprejeti moja sporočila in jih spremeniti 
v življenje. Berite Sveto pismo, živite po njem in molite, da bi spoznali znamenja tega časa. To je 
poseben čas. Z vami sem zato, da bi vas približala svojemu Srcu in Srcu mojega sina Jezusa. Dragi 
otročiči, želim, da postanete otroci luči in ne teme. Zato živite to, kar vam naročam. Hvala vam, ker ste 



se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1993. "Dragi otroci! Vaša Mati sem in vas kličem, da bi se po molitvi približali Bogu. 
Kajti samo On je vaš mir, vaš Odrešenik. Zato, otročiči, ne iščite utehe v materialnih stvareh, ampak 
iščite Boga! Molim za vas in zagovarjam pred Bogom vsakega izmed vas. Zato prosim za vašo molitev,
da bi sprejeli mene in moje sporočilo kot v prvih dneh prikazovanj. Samo takrat, ko boste odprli svoje 
srce in molili, se bodo dogajali čudeži. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1993. "Dragi otroci! V teh letih sem vas klicala k molitvi in iz življenja po mojih 
sporočilih. Toda vi premalo živite to, kar vam naročam. Govorite, a ne živite. Zato, otročiči, ta vojna 
tudi tako dolgo traja. Vabim vas, da bi se odprli Bogu, in bi v srcu živeli Boga in dobroto, ter tako 
pričevali moja sporočila. Ljubim vas in vas želim zavarovati pred vsakim zlom, toda vi tega ne želite. 
Dragi otroci, če ne živite po božjih zapovedih, če ne živite iz svete maše in če se ne izogibate greha, 
vam ne morem pomagati. Kličem vas, da bi postali apostoli ljubezni in dobrote. V tem nemirnem svetu 
pričujte za Boga in božjo ljubezen! In Bog vas bo blagoslavljal in vam dal, kar ga prosite. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1993. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi se zdaj, v tem času, kot še nikoli prej pripravili 
na Jezusov prihod. Naj mali Jezus zavlada v vaših srcih. Saj boste mogli biti samo takrat srečni, ko bo 
Jezus vaš prijatelj. Ne bo vam težko moliti, do prinašati žrtve in pričevati za Jezusovo veličino, ker vam
bo On dal moč in radost v tem času. S svojo priprošnjo in molitvami sem vam blizu. Vse vas ljubim in 
blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1993. "Dragi otroci! Danes se veselim z malim Jezusom in želim, da bi njegova radost 
napolnila vsako srce. Otročiči, skupaj s sporočilom vam dajem tudi blagoslov s svojim sinom Jezusom, 
da bi v vsakem srcu zavladal mir. Rada vas imam, otročiči, in vas vse vabim, da bi se mi z molitvijo 
približali. Vi govorite in govorite, toda ne molite! Zato se, otročiči, odločite za molitev! Samo tako 
boste mogli biti srečni in Bog vam bo dal, kar Ga prosite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1994. "Dragi otroci! Vsi ste moji otročiči. Rada vas imam, otročiči, toda ne pozabite, da 
mi brez molitve ne morete biti blizu. V tem času hoče satan v vaših srcih in v vaših družinah narediti 
nered. Otročiči, ne dajte se! Ne dopustite, da on upravlja z vami in vašim življenjem. Ljubim vas in za 
vas posredujem pred Bogom. Otročiči, molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1994. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vaše molitve. Vsi ste pomagali, da 
se je čim prej končala ta vojna. Blizu sem vam in molim za vsakega izmed vas in vas prosim: molite, 
molite, molite! Samo z molitvijo moremo premagati zlo in obvarovati vse, kar hoče satan v vašem 
življenju uničiti. Vaša Mati sem, vse vas imam enako rada vas zagovarjam pred Bogom. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1994. "Dragi otroci! Danes se z vami veselim in vas vabim, da bi se mi odprli in postali v 
mojih rokah orodje za odrešenje sveta. Želim, otročiči, da bi vsi, ki ste po sporočilih teh občutili vonj 
svetosti, ponesli sporočila v svet, ki je lačen Boga in božje ljubezni. Vsem se zahvaljujem, da ste se 
odzvali v tolikšnem številu in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1994. "Dragi otroci! Danes vas vse vabim, naj se odločili moliti po mojem namenu. 
Otročiči, prosim vas, da bi vsak izmed vas pomaga, da se po tej župniji uresniči moj načrt. Zdaj vas, 
otročiči, na poseben način vabim, da bi se odločili iti po poti svetosti. Samo tako mi boste blizu. Rada 



vas imam in vas vse želim popeljati s seboj v nebesa. Toda, če ne molite in niste ponižni in ne sledite 
mojim sporočilom, vam ne morem pomagati. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1994. "Dragi otroci! Vse vas vabim, da bi imeli večje zaupanje vame in da po mojih 
sporočilih bi poglobili življenje. Z vami sem in vas pred Bogom zagovarjam. Čakam pa tudi, da se vaša
srca odprejo mojim sporočilom. Veselite se, ker vas ima Bog rad in vam daje vsak dan priložnost, da bi 
se spreobrnili in bolj verovali Vanj, v Boga Stvarnika. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1994. "Dragi otroci! Danes se v svojem srcu veselim, ko vas gledam vse tu navzoče. 
Blagoslavljam vas in vas vse vabim, da bi se odločili živeti po mojih sporočilih, ki vam jih tu dajem. 
Otročiči, vse vas želim popeljati k Jezusu, ker je On vaše odrešenje. Zato, dragi otročiči, kolikor bolj 
boste molili, toliko bolj boste moji in mojega Sina Jezusa. Vse vas blagoslavljam z materinskim 
blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1994. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se odločili potrpežljivo podarjati čas za 
molitev. Otročiči, ne morete reči, da ste moji in da ste po mojih sporočilih doživeli spreobrnjenje, če 
niste pripravljeni vsak dan posvetiti čas Bogu. Blizu sem vam in vas vse blagoslavljam. Otročiči, ne 
pozabite: če ne molite, niste blizu niti meni niti Svetemu Duhu, ki vas vodi po poti svetosti. Hvala vam,
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1994. "Dragi otroci! Danes sem na poseben način združena z vami, ko prosim za dar 
navzočnosti mojega ljubljenega sina (papeža - op. prev.) v vaši domovini. Otročiči, molite za zdravje 
mojega najdražjega sina, ki trpi, a sem ga jaz izbrala za te čase. Molim in prosim svojega sina Jezusa, 
da se uresniči sen vaših očetov. Molite, otročiči, na poseben način, kajti satan je močan in hoče uničiti 
upanje v vašem srcu. Blagoslavljam vas! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1994. "Dragi otroci! Veselim se z vami in vas kličem k molitvi. Otročiči, molite po 
mojem namenu! Potrebujem vašo molitev s katerimi vas želim približati Bogu. On je vaša rešitev. Bog 
me pošilja, da bi vam pomagala in vas popeljala v nebesa, ki so vaš cilj. Zato, otročiči: molite, molite, 
molite! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1994. "Dragi otroci! Z vami sem in se tudi danes veselim, ker mi je vsemogočni dal to 
milost, da morem biti z vami, vas poučevati in voditi po poti popolnosti. Otročiči, rada bi, da bi bili 
prelep šopek, ki bi ga rada podarila Bogu za dan Vseh svetih. Vabim vas, da bi se odprli in živeli po 
zgledu svetnikov. Mati Cerkev jih je izbrala zato, da bi vam bili v spodbudo v vsakdanjem življenju. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1994. "Dragi otroci! Danes vas vabim k molitvi. Z vami sem in vse vas imam rada. 
Vaša Mati sem in želim, da bi bilo vaše srce podobno mojemu Srcu. Otročiči, brez molitve ne morete 
živeti in govoriti, da ste moji! Molitev je radost. Molitev je tisto, po čemer hrepeni človeško srce. Zato 
se, otročiči, približajte mojemu Brezmadežnemu Srcu in odkrili boste Boga. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1994. "Dragi otroci! Danes se z vami veselim in z vami molim za mir: za mir v vaših 
srcih, za mir v vaših družinah, za mir v vaših željah, za mir po vsem svetu. Naj vas danes Kralj miru 
blagoslovi in vam da mir. Blagoslavljam vas in vsakega izmed vas nosim v srcu. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1995. "Dragi otroci! Vabim vas, da odprete Jezusu vrata svojega srca, tako kakor se cvet 



odpira soncu. Jezus želi napolniti vaše srce z mirom in veseljem. Ne morete, otročiči, uresničiti miru, 
če niste v miru z Jezusom. Zato vas vabim k spovedi, da bo Jezus vaša resnica in vaš mir. Otročiči, 
molite, da bi imeli moč uresničiti to, kar vam govorim. Z vami sem in rada vas imam. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1995. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi postali misijonarji mojih sporočil, ki vam 
jih dajem tukaj, v kraju, ki mi je tako ljub. Bog mi je dopustil, da ostanem tako dolgo z vami. Zato 
vas ,otročiči, kličem, da bi z ljubeznijo živeli po mojih sporočilih in jih ponesli v svet, da bi se reka 
ljubezni izlila na ljudi, ki so polni sovraštva in nemira. Kličem vas, otročiči, da bi postali mir, kjer je 
nemir in luč, kjer je tema, tako da bi vsako srce sprejelo luč in pot odrešenja. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1995. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi živeli mir v svojem srcu in v družini. 
Otročiči, ni miru, kjer ni molitve, in ni ljubezni, kjer ni vere. Zato vas, otročiči, vse kličem, da bi se 
danes znova odločili za spreobrnjenje. Blizu sem vam in vas, otročiči, vse vabim v svoje naročje, da bi 
vam pomagala; toda vi tega ne želite; tako vas satan skuša in že v najmanjših stvareh vera izginja. Zato,
otročiči, molite, kajti po molitvi boste prejeli blagoslov in mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. aprila 1995. "Dragi otroci! Danes vas vabim k ljubezni. Otročiči, brez ljubezni ne morete živeti 
niti z Bogom niti z brati. Zato vas vse vabim, da bi odprli svoja srca božji ljubezni, ki je tako velika in 
odprta za vsakega izmed vas. Bog me je iz ljubezni do ljudi poslal med vas, da bi vam pokazala pot 
odrešenja, pot ljubezni. Če ne ljubite najprej Boga, ne boste mogli ljubiti niti bližnjega in niti tistega, ki
ga sovražite. Zato, otročiči, molite! Po molitvi boste odkrili ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. maja 1995. "Dragi otroci! Prosim vas, otročiči, pomagajte mi s svojimi molitvami približati čim 
več src mojemu Brezmadežnemu Srcu. Satan je močan in z vsemi silami hoče pritegniti k sebi in h 
grehu čim več ljudi. Zato preži, da bi v vsakem trenutku več ugrabil. Prosim vas, otročiči, molite in mi 
pomagajte, da bi vam lahko pomagala. Vaša Mati sem, rada vas imam in zato vam želim pomagati. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1995. "Dragi otroci! Danes sem srečna, ker vas vidim v tolikem številu in ker ste se 
odzvali ter prišli, da bi živeli po mojih sporočilih. Kličem vas, otročiči, da bi bili v tem nemirnem svetu
moji veseli nosilci miru! Molite za mir, da čim prej zavlada čas miru, ki ga moje srce nestrpno 
pričakuje. Blizu sem vam, otročiči, in pred Najvišjim zagovarjam vsakega izmed vas ter vas vse 
blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1995. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi, ker boste mogli le z molitvijo 
spoznati, zakaj sem prišla. Sveti Duh vas bo v molitvi razsvetlil, in spoznali boste, da se morate 
spreobrniti. Otročiči, iz vas želim narediti prelep šopek, pripravljen za večnost. Toda vi ne sprejemate 
poti spreobrnjenja, poti odrešenja, ki vam jo kažem po teh prikazovanjih. Otročiči, molite, spreobrnite 
svoje srce in se mi približajte! Naj dobro prevlada nad zlom! Ljubim vas in vas blagoslavljam. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1995. "Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi. Naj vam bo molitev življenje! Družina,
ki ne moli, ne more reči, da živi v miru. Zato začnite dan z jutranjo molitvijo in ga končajte z zahvalo. 
Otročiči, z vami sem, rada vas imam, blagoslavljam vas in želim, da bi bil vsak izmed vas v mojem 
objemu. Ne morete bit v mojem objemu, če niste pripravljeni moliti vsak dan. Hvala vam, ker ste se 



odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1995. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da se zaljubite v presveto Rešnje Telo. 
Otročiči, častite Ga v vaših župnijah in tako boste združeni z vsem svetom. Jezus bo postal vaš prijatelj 
in o Njem ne boste govorili kot o nekom, ki ga komaj poznate. Edinost z njim vam bo v veselje in 
postali boste pričevalci njegove ljubezni, ki jo ima do vsega ustvarjenega. Otročiči, ko častite Jezusa, 
ste tudi meni blizu. Hvala vam, ki ste se odzvali mojemu klicu."

    25 oktobra 1995. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da greste v naravo, ker boste tam srečali Boga 
Stvarnika. Otročiči, danes vas prosim, da bi se Bogu zahvaljevali za vse, kar vam daje. Ko se boste 
zahvaljevali, boste odkrili Vsemogočnega in vse dobro, ki vas obdaja. Otročiči, Bog je velik in velika 
je njegova ljubezen do vsega, kar je ustvaril. Zato molite, da bi dojeli božjo ljubezen in dobroto. Tudi 
jaz sem z vami kot dar ljubezni in dobrote Boga Stvarnika. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. novembra 1995. "Dragi otroci! Danes kličem vsakega izmed vas, da bi začel ljubiti najprej Boga,
ki je odrešil in odkupil vsakega izmed vas, potem pa brate in sestre v svoji bližini. Brez ljubezni, 
otročiči, ne morete rasti v svetosti in ne morete opravljati dobrih del. Zato, otročiči, molite, 
neprenehoma molite, da bi vam Bog odkril svojo ljubezen. Vabim vas vse, da bi se združili z menoj in 
da bi ljubili. Tudi danes sem z vami in želim, da bi v svojem srcu in v družini odkrili ljubezen. Če 
želite, da bi Bog živel v vaših srcih, morate ljubiti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1995. "Dragi otroci! Tudi danes se veselim z vami in vam prinašam malega Jezusa, da 
vas blagoslovi. Vabim vas, dragi otroci, da bi svoje življenje združili z njim. Jezus je Kralj miru in 
samo On vam more dati mir, ki ga iščete. Z vami sem in vas na poseben način izročam Jezusu zdaj, v 
tem novem času, ko se je treba odločiti Zanj. Ta čas je čas milosti! Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. januarja 1996. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se odločili za mir. Prosite Boga, da vam da 
pravi mir. Živite mir v svojem srcu in dojeli boste, dragi otroci, da je mir božji dar. Toda dragi otroci, 
brez ljubezni ne morete živeti miru. Sad miru je ljubezen, sad ljubezni pa odpuščanje. Z vami sem in 
vsem naročam, otročiči, da najprej odpuščate v družini, šele potem boste mogli odpuščati tudi drugim. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1996. "Dragi otroci! Danes vas kličem k spreobrnjenju. To je najpomembnejše 
sporočilo, ki sem ga dala tukaj. Otročiči, želim, da bi bil vsakdo izmed vas nosilec mojih sporočil. 
Kličem vas, otročiči, da bi živeli po sporočilih, ki sem vam jih dajala vsa ta leta. Ta čas je čas milosti! 
Posebej zdaj, ko vas tudi Cerkev kliče k molitvi in spreobrnjenju. Tudi jaz vas kličem, otročiči, da bi 
živeli po mojih sporočilih, ki sem vam jih dajala, odkar se tukaj prikazujem. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1996. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi se znova odločili nadvse ljubiti Boga. Nadvse v tem 
času, ko zaradi porabniškega duha pozabljate kaj pomeni ljubiti in ceniti prave vrednote, vas, otročiči, 
spet kličem, da bi postavili v svojem življenju Boga na prvo mesto! Naj vas satan ne pritegne z 
materialnimi stvarmi, ampak se, otročiči, odločite za Boga, ki je Svoboda in Ljubezen. Izberite 
življenje in ne smrt duše! Otročiči, v tem času, ko premišljujete Jezusovo trpljenje in Njegovo smrti, 
vas kličem, da bi se odločili za življenje,ki je vzcvetelo z vstajenjem. Vaše življenje naj se danes obnovi
s spreobrnjenjem, ki vas bo privedlo v večno življenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojem klicu."



    25. aprila 1996. "Dragi otroci! Danes vas spet kličem, da bi v svojih družinah postavili molitev na 
prvo mesto. Otročiči, ko je Bog na prvem mestu, tedaj v vsem, kar delate, iščete božjo voljo. Tako vam 
bo vaše vsakdanje spreobračanje postalo lažje. Otročiči, s ponižnostjo iščite, kar ni dobro v vašem srcu,
in dojeli boste, kaj je treba storiti. Spreobračanje bo postala vsakdanja naloga, ki jo boste z veseljem 
opravljali. Otročiči, z vami sem in vas vse blagoslavljam ter vabim, da bi z molitvijo in osebnim 
spreobračanjem postali moji pričevalci. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1996. "Dragi otroci! Danes se vam želim zahvaliti za vse molitve in žrtve, ki ste mi jih 
darovali v tem, meni posvečenem, mesecu. Otročiči, želim, da bi bili dejavni v tem času, ki je po meni 
na poseben način povezan z nebesi. Molite, da bi dojeli, kako morate s svojim življenjem in zgledom 
pomagati k širjenju odrešenja. Otročiči, želim, da bi se ljudje spreobrnili in videli v vas mene in mojega
sina Jezusa. Prosila bom za vas in vam pomagala, da boste postali luč. Pomagajte drugim, kajti s tem 
bo tudi vaša duša našla rešitev. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1996. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vse žrtve, ki ste mi jih darovali v teh 
dneh. Otročiči, kličem vas, da bi se mi odprli in se odločili za spreobrnjenje. Vaša srca, otročiči, še niso 
popolnoma odprta, zame in zato vas spet vabim: odprite se za molitev! Naj vam v molitvi pomaga Sveti
Duh, da bo vaše srce iz mesa in ne iz kamna. Otročiči, hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu in se
odločili iti z menoj proti svetosti."

    25. julija 1996. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se vsak dan odločali za Boga. Otročiči, veliko 
govorite o Bogu, toda s svojim življenjem malo pričujete Zanj. Zato se, otročiči, odločite za 
spreobrnjenje, da bo vaše življenje pristno pred Bogom in boste v resničnosti svojega življenja 
pričevali o lepoti, ki vam jo je Bog podaril. Otročiči, spet vas vabim, da bi se odločite za molitev, ker se
boste le tako mogli spreobrniti. Vsak, kdor je preprost, postane podoben otroku, ki je odprt za Očetovo 
ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1996. "Dragi otroci! Poslušajte me, ker vam želim govoriti in vas poklicati, da bi 
poglobili zaupanje in vero v Boga, ki vas neizmerno ljubi. Otročiči, ne znate živeti v božji milosti, zato 
vas vse ponovno kličem, da nosite božjo besedo v svojem srcu in v svojih mislih. Postavite, otročiči, v 
svoji družini Sveto pismo na vidno mesto, berite ga in živite po njem! Poučujte svoje otroke, kajti če 
jim vi niste za zgled, bodo izgubili vero. Premišljujte in molite, tedaj se bo Bog rodil v vašem srcu in 
vaše srce bo polno veselja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1996. "Dragi otroci! Danes vas prosim, da bi darovali svoje križe in trpljenje po 
mojem namenu. Otročiči, jaz sem vaša Mati in rada bi vam pomagala tako, da bi pri Bogu izprosila 
milosti za vas. Otročiči, darujte svoje trpljenje kot dar Bogu, da postane iz njega prelep cvet radosti. 
Zato, otročiči, molite, da bi spoznali, da more tudi trpljenje postati radost, križ pa pot k radosti. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1996. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se odprli Bogu Stvarniku, da vas spremeni! 
Otročiči, pri srcu ste mi, vse vas imam rada in vas vabim, da bi mi bili bliže in da bi bila vaša ljubezen 
do mojega Brezmadežnega Srca bolj goreča. Želim vas prenavljati in s svojim srcem voditi k 
Jezusovem Srcu, ki tudi danes trpi za vas in vas kliče k spreobrnjenju in obnovi. Po vas želim prenoviti 
svet! Zavedajte se, otročiči, da ste danes vi sol zemlje in luč sveta! Otročiči, kličem vas in vas ljubim 
ter posebej prosim: spreobrnite se! Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1996. "Dragi otroci! Danes vas spet kličem k molitvi, da bi se z molitvijo, postom in 
majhnimi žrtvami pripravili na Jezusov prihod. Naj bo ta čas za vas, otročiči, čas milosti. Izkoristite 



vsak trenutek in delajte dobro, ker boste samo tako občutili Jezusovo rojstvo v svojem srcu. Če z 
življenjem dajete zgled in postanete znamenje božje ljubezni, bo v srcih ljudi prevladalo veselje. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1996. "Dragi otroci! Danes, ko držim v naročju malega Jezusa, sem še prav posebej z 
vami in vas, vabim otročiči, da bi prisluhnili Njegovemu klicu! Kliče vas k veselju. Otročiči, z 
veseljem živite po sporočilih evangelija, ki vam jih ponavljam, odkar sem z vami. Otročiči, jaz sem 
vaša Mati in vam želim odkriti Boga ljubezni in Boga miru. Ne želim, da bi živeli v žalosti, ampak, da 
bi v veselju po evangeliju oblikovali življenje za večnost. Samo tako bo vaše življenje imelo smisel. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1997. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi premišljevali o svoji prihodnosti. Vi ustvarjate nov
svet brez Boga samo s svojimi močmi, zato ste nezadovoljni in brez veselja v srcu. Ta čas je moj čas in 
zato vas, otročiči, ponovno kličem k molitvi. Ko najdete enotnost z Bogom, boste občutili lakoto po 
Božji besedi in vaše srce, otročiči, se bo napolnjevalo z radostjo in  pričevali boste za božjo ljubezen, 
kjerkoli boste. Blagoslavljam vas in vam ponavljam: z vami sem, da bi vam pomagala. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1997. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem na poseben način, da bi se odprli Bogu 
Stvarniku in postali dejavni. Vabim vas, otročiči, da bi v tem času videli, komu je potrebna vaša 
duhovna ali materialna pomoč. S svojim zgledom, otročiči, boste podaljšane božje roke, ki jih 
človeštvo išče. Samo tako boste doumeli, da ste poklicani k pričevanju in postali boste radostni nosilci 
božje besede in ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1997. "Dragi otroci! Danes vas še posebej vabim, da bi vzeli v roke križ in premišljevali 
Jezusove rane. Prosite Jezusa, da ozdravi vaše rane, ki ste jih, dragi otroci, dobili zaradi svojih grehov 
ali grehov vaših staršev. Samo tako boste doumeli, dragi otroci, da je ljudem potrebna ozdravitev vere v
Boga Stvarnika. Ob Jezusovem trpljenju in smrti na križu boste doumeli, da morete samo z molitvijo 
tudi vi postati pravi apostoli vere, če v preprostosti in molitvi živite po njej, ki je dar. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1997. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi bilo vaše življenje povezano z Bogom 
Stvarnikom, kajti samo tako bo imelo smisel. Doumeli boste, da je Bog ljubezen. Bog me pošilja k vam
iz ljubezni, da bi vam pomagala spoznati, da brez Njega ni prihodnosti niti radosti, predvsem pa ni 
večnega odrešenja. Otročiči, prosim vas, da opustite greh in v vsakem času sprejmete molitev, da v njej
spoznate smisel svojega življenja. Bog se razodeva tistemu, ki Ga išče. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. maja 1997. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi slavili Boga. Naj bo božje ime svetinja v 
vašem srcu in življenju. Otročiči, ko ste v božji svetosti, je Bog z vami in vam podarja svoj mir in 
veselje, ki prihajata od Njega samo po molitvi. Zato, otročiči, obnovite molitev v svojih družinah! Vaše 
srce bo slavilo sveto božje ime in v njem bo zavladal raj. Blizu sem vam in vas zagovarjam pred 
Bogom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1997. "Dragi otroci! Danes sem z vami na poseben način in vam prinašam svoj materinski 
blagoslov miru. Pred Bogom posredujem za vas in Ga prosim, da bi doumeli, da je vsak izmed vas 
nosilec miru. Ne morete imeti miru, če vaše srce ni v miru z Bogom. Zato, otročiči, molite, molite, 
molite, kajti molitev je temelj vašega miru. Odprite svoje srce in vzemite si čas za Boga, da postane vaš
prijatelj. Ko ustvarite pravo prijateljstvo z Bogom, ga ne bo mogel uničiti noben vihar. Hvala vam, ker 



ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1997. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi odgovorili na moj klic k molitvi. Želim, dragi 
otroci, da bi si v tem času poiskali kotiček za osebno molitev. Želim vas voditi k molitvi s srcem. Samo
tako boste spoznali, da je življenje brez molitve prazno. Ko boste v molitvi odkrili Boga, boste odkrili 
smisel svojega življenja. Dragi otročiči, odprite vrata svojega srca in spoznali boste, da je molitev 
veselje in da brez nje ne morete živeti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1997. "Dragi otroci! Bog mi daje ta čas kot dar za vas, da vas morem poučevati in voditi 
po poti odrešenja. Dragi otroci, zdaj ne dojemate te milosti, toda hitro bo prišel čas, ko vam bo žal za 
sporočili (ker jih ne bo več - op. prev). Zato, otročiči, živite po vseh besedah, ki sem vam jih govorila v
tem milostnem času, in obnavljajte molitev, dokler vam ne bo postala v veselje. Posebno kličem vse, ki 
so se posvetili mojemu Brezmadežnemu Srcu, da bi postali drugim zgled. Vabim vse duhovnike, 
redovnike in redovnice, naj molijo rožni venec in učijo druge moliti. Rožni venec mi je, otročiči, 
posebno ljub. Med molitvijo rožnega venca mi odprite svoje srce in mogla vam bom pomagati. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1997. "Dragi otroci! Danes želim, da bi spoznali, kako brez ljubezni ni mogoče dojeti,
da je treba v svojem življenju Boga postaviti na prvo mesto. Zato vas, otročiči, vse vabim, da bi ljubili 
z božjo in ne le s človeško ljubeznijo. Tako bo tudi vaše življenje lepše in ne boste iskali lastnih koristi.
Spoznali boste, da se vam Bog iz ljubezni daje na najpreprostejši način. Otročiči, molite, molite, 
molite, da bi doumeli moje besede, ki vam jih govorim iz ljubezni. In prav z ljubeznijo boste mogli 
sprejemati druge, ter jim oprostiti vse, kar so vam hudega storili. Vračajte jim z molitvijo, saj je molitev
sad ljubezni do Boga Stvarnika. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1997. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami in vas vse vabim, da bi prenovili življenje po
mojih sporočilih. Otročiči, naj vam bo molitev življenje in bodite zgled drugim. Otročiči, želim, da 
postanete nosilci miru in božje radosti v današnjem nemirnem svetu. Zato, otročiči: molite, molite, 
molite! Z vami sem in vas blagoslavljam s svojim materinskim mirom. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. novembra 1997. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi spoznali svoj krščanski poklic. Otročiči, 
vodila sem vas in vas v tem času milosti še vedno vodim, da bi se zavedali svojega krščanskega 
poklica. Sveti mučenci so umirali tako, da so pričevali: ˝ Kristjan sem in Boga ljubim nad vse.˝ 
Otročiči, tudi danes vas vabim, da bi bili veseli, odgovorni kristjani, ter se zavedali, da vas je Bog 
poklical, da bi na poseben način podali roke tistim, ki ne verujejo. Tako bodo ti ob vašem zglednem 
življenju prišli do vere in ljubezni do Boga. Zato, otročiči: molite, molite, molite, da bi se vaše srce 
odprlo in postalo dovzetno za božjo besedo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1997. "Dragi otroci! Tudi danes se veselim z vami in vas kličem k dobremu. Želim, da 
bi vsak izmed vas premišljeval in nosil mir v svojem srcu ter se odločil, da postavi v svojem življenju 
Boga na prvo mesto! Tako bo, otročiči, vsak izmed vas postal svet. Otročiči, recite vsakomur: ˝ Želim ti
vse dobro!˝ In povrnil ti bo z dobrim in z dobrim se bo, otročiči, napolnilo srce vsakega človeka. 
Otročiči, nocoj vam prinašam dobroto svojega Sina, ki je dal svoje življenje za vaše odrešenje. Zato se, 
otročiči, veselite in iztegnite roke k Jezusu, ki je sama dobrota. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. januarja 1998. "Dragi otroci! Danes vas vse ponovno kličem k molitvi. Samo z molitvijo boste, 
dragi otroci, spremenili svoje srce, in postali boljši in dovzetnejši za božjo besedo. Otročiči, ne 



dopustite, da vas satan zavaja in dela z vami, kar hoče! Želim, da ste odgovorni in odločni in da vsak 
dan v molitvi posvetite Bogu. Otročiči, naj vam sveta maša ne postane navada, ampak življenje. Če 
živite vsak dan iz svete maše, boste čutili potrebo po svetosti in rasli boste v njej. Blizu sem vam in za 
vsakega izmed vas prosim Boga, naj mu da moči, da bo mogel spremeniti svoje srce. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1998. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami. Znova vas vabim, da bi se mi z molitvijo 
približali. V tem času milosti vas na poseben način kličem k odpovedovanju. Otročiči, premišljujte in v 
svojih majhnih žrtvah doživljajte Jezusovo trpljenje in smrt za vsakega izmed vas. Samo če se boste 
približali Jezusu, boste doumeli njegovo neizmerno ljubezen do vsakogar. Z molitvijo in 
odpovedovanjem boste postali bolj odprti za dar vere in ljubezni do Cerkve ter do ljudi okrog vas. 
Ljubim vas in vas blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1998. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k postu in odpovedovanju. Otročiči, odpovejte 
se stvarem, ki vam preprečujejo, da bi bili bliže Jezusu. Posebno vas vabim k molitvi, kajti samo z 
molitvijo boste mogli obvladovati svojo voljo in odkriti Božjo tudi v najmanjših stvareh. S svojim 
vsakdanjim življenjem, otročiči, boste postali zgled in pričevali boste, da živite za Jezusa, ne pa proti 
Njemu in Njegovi volji. Otročiči, želim, da postanete apostoli ljubezni. Po vaši ljubezni, otročiči, bodo 
spoznali, da ste moji. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 1998. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi se z molitvijo odprli Bogu kakor se cvet 
odpira jutranjim žarkom sonca. Otročiči, ne bojte se! Jaz sem z vami in prosim Boga za vsakega izmed 
vas, da bi vaše srce prejelo dar spreobrnjenja. Samo tako boste, otročiči, doumeli, kako pomembne so 
milosti v teh časih in Bog vam bo postal bližji. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 1998. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da bi se z molitvijo in žrtvijo pripravili na prihod 
Svetega Duha. Otročiči, to je čas milosti, zato vas vabim, da se odločite za Boga Stvarnika. Dopustite 
Mu, da vas spreobrne in spremeni. Naj bo vaše srce pripravljeno poslušati in živeti po vsem, kar ima 
Sveti Duh v načrtu z vsakim izmed vas. Otročiči, dopustite Svetemu Duhu da vas vodi po poti resnice 
in odrešenja k večnemu življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1998. "Dragi otroci! Danes se vam želim zahvaliti, ker živite po mojih sporočilih. Vse vas 
blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom in vas izročam mojemu Sinu Jezusu. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1998. "Dragi otroci! Danes,otročiči, vas kličem, da ste v molitvi z Jezusom, da bi po osebni
izkušnji molitve mogli odkriti lepoto Božjih stvaritev. Ne morete govoriti niti pričevati o molitvi, če ne 
molite. Zato, otročiči, v tišini srca ostanite z Jezusom,da vas on s svojo ljubeznijo spremeni in 
preoblikuje. Otročiči, to je za vas čas milosti. Izkoristite ga za svoje osebno spreobrnjenje, kajti, ko 
imate Boga, imate vse. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1998. " Dragi otroci! Danes vas kličem, da se mi v molitvi še bolj približate. Otročiči, 
vaša mati sem, rada vas imam in želim, da bi se vsak izmed vas zveličal in bil z menoj v raju. Zato, 
otročiči, molite, molite, molite dokler vaše življenje ne postane molitev. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. septembra 1998. " Dragi otroci! Danes vas kličem, da postanete moji pričevalci živeč v veri 
svojih prednikov. Otročiči, iščete znamenja in sporočila ne opazite, da vas Bog vsako jutro že ko sonce 
vzhaja kliče k spreobrnjenju in vrnitvi na pot resnice in rešitve. Veliko govorite, otročiči, a malo delate 



na svojem spreobračanju. Zato, spreobrnite se in začnite živeti moja sporočila ne z besedami ampak z 
dejanji. Tako boste imeli moč, otročiči, da se odločite za resnično spreobrnjenje srca. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1998. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se približate mojemu brezmadežnemu srcu. 
Kličem vas, da v svojih družinah obnovite navdušenje prvih dni, ko sem vas klicala k postu, molitvi in 
spreobrnjenju. Otročiči, sprejemali ste moja sporočila odprtih src, čeprav niste vedeli kaj je molitev . 
Danes vas kličem, da se mi popolnoma odprete, da vas lahko spreobrnem in privedem k srcu mojega 
Sina Jezusa, da vas on napolni s svojo ljubeznijo. Tako boste otročiči našli pravi mir, mir katerega vam 
daje samo Bog. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1998. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da se pripravite na Jezusov prihod. Na poseben 
način pripravite svoja srca. Naj vam bo sveta spoved prvo dejanje spreobrnitve, a nato se dragi otroci, 
odločite za svetost. Naj vaše spreobrnjenje in odločitev za svetost začne danes, a ne jutri. Otročiči, jaz 
vas vse kličem na pot odrešenja in vam želim pokazat pot proti raju. Zato, otročiči, bodite moji in se 
odločite z menoj za svetost. Otročiči, sprejmite z resnostjo molitev in molite, molite, molite. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1998. "Dragi otroci!V tej božični radosti vas želim blagoslovit s svojim blagoslovom. 
Na poseben način, otročiči, vam dajem blagoslov malega Jezusa. Naj vas on napolni s svojim mirom. 
Danes, otročiči, nimate miru, a težite za njim. Zato vas s svojim sinom Jezusom na ta dan kličem: 
molite, molite, molite; ker brez molitve nimate ne radosti, ne miru, ne bodočnosti. Težite za mirom in 
iščete ga, a Bog je pravi mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 1999. "Dragi otroci! Ponovno vas kličem k molitvi. Nimate izgovora, da morate več 
delati, ker narava še spi v globokem snu. Odprite se v molitvi. Obnovite molitev v svojih družinah. 
Postavite Sveto pismo na vidno mesto v svoji družini, berite ga, premišljujte in učite se kako Bog ljubi 
svoje ljudstvo. Njegova ljubezen se kaže tudi v današnjem času, ker vam pošilja mene, da vas pokličem
na pot odrešenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 1999. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami na poseben način premišljajoč in živeč v 
svojem srcu Jezusovo trpljenje. Otročiči, odprite svoja srca in dajte mi vse kar je v njih: radosti, žalosti 
in vsako pa tudi najmanjšo bolečino, da jo lahko darujem Jezusu, da On s svojo neizmerno ljubeznijo 
razžari in spremeni vaše žalosti v radosti svojega vstajenja. Zato vas kličem, otročiči, na poseben način 
sedaj, da se vaša srca odprejo molitvi, da po molitvi postanete Jezusovi prijatelji. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. marca 1999. "Dragi otroci! Kličem vas k molitvi s srcem. Na poseben način, otročiči, vas kličem,
da bi molili za spreobrnjenje tistih grešnikov, ki z mečem sovraštva in vsakodnevnimi kletvami 
prebadajo moje srce in srce mojega Sina Jezusa. Molimo, otročiči, za vse tiste ki ne želijo spoznati 
Božje ljubezni, čeprav so v Cerkvi. Molimo, da bi se spreobrnili, da Cerkev bi bila vstajenje v ljubezni.
Samo z ljubeznijo in molitvijo, otročiči, morete živite ta čas, ki vam je dan za spreobrnjenje. Postavite 
Boga na prvo mesto, potem bo vstali Jezus postal vaš prijatelj. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. aprila 1999. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Otročiči, bodite veseli prinašalci 
miru in ljubezni v tem nemirnem svetu. S postom in molitvijo pričajte, da ste moji in da živite moja 
sporočila. Molite in iščite! Jaz prosim in vas zagovarjam pri Bogu, da se spreobrnete, da bo vaše 
življenje in vaše obnašanje vedno krščansko. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. maja 1999. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da se spreobrnete in bolj verujete v Boga. 
Otročiči, iščete mir in molite na različne načine, a niste še dali svojega srca Bogu, da ga on napolni s 
svojo ljubeznijo. Glejte, zato sem z vami, da vas poučim in približam Božji ljubezni. Če Boga ljubite 
nad vse, vam bo lahko moliti in odpeti mu srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 1999. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem, da živite in s svojim življenjem pričujete 
moja sporočila. Otročiči, bodite močni in molite, da vam molitev da moč in radost. Samo tako bo vsak 
od vas moj in jaz ga bom vodila po poti odrešenja. Otročiči, molite in pričujte s svojim življenjem mojo
navzočnost tukaj. Naj vam bo vsaki dan radostno pričevanje Božje ljubezni. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. julija 1999. "Dragi otroci! Tudi danes se veselim z vami in vas vse kličem k molitvi s srcem. 
Kličem vas, otročiči, da se tukaj z menoj vsi zahvaljujete Bogu za milosti, ki vam jih daje po meni. 
Želim, da dojamete, da želim tukaj ustvariti ne samo mesto molitve ampak tudi srečanje src. Želim, da 
se moje, Jezusovo in vaše srce spremeni v eno srce ljubezni in miru. Zato, otročiči, molite in se veselite
vsega kar Bog tukaj dela, kljub temu, da satan izziva prepir in nemir. Jaz sem z vami in vse vas vodim 
po poti ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 1999. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da slavite Boga stvarnika v barvah narave. 
On vam govori tudi po najmanjšem cvetu o svoji lepoti in o globini ljubezni s katero vas je ustvaril. 
Otročiči naj vam molitev izvira iz srca kakor sveža voda iz izvira. Naj vam pšenična polja govore o 
Božjem usmiljenju do vsakega ustvarjenega bitja. Zato obnovite zahvalno molitev za vse kar vam daje. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 1999. "Dragi otroci! Danes vas ponovno vabim, da postanete nositelji mojega miru. 
Na poseben način zdaj ko se govori, da je Bog daleč, a pravzaprav vam nikoli ni bil bliže. Vabim vas, 
da z branjem Svetega pisma obnovite molitev v svojih družinah in doživljajte veselje ob srečanju z 
Bogom, ki brezmejno ljubi svoja ustvarjena bitja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 1999. "Dragi otroci! Ne pozabite: To je čas milosti, zato molite, molite, molite! Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 1999. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. V tem času milosti, naj vam bo 
križ kažipot ljubezni in edinosti po katerima prihaja pravi mir. Zato, otročiči, molite še posebej v tem 
času, da bi se v vaših srcih rodil mali Jezus, stvaritelj miru. Samo z molitvijo boste postali moji apostoli
miru v tem nemirnem svetu. Zato molite dokler vam molitev ne postane radost. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 1999. "Dragi otroci! To je čas milosti. Otročiči, danes vam na poseben način z malim 
Jezusom, ki ga nosim v svojem naročju, dajem možnost, da se odločite za mir. Po vašem DA za mir in 
odločitvi za Boga, se vam odpira nova možnost za mir. Samo tako bo, otročiči, ta čas-stoletje, bil za vas
čas miru in blagostanja. Zato postavite malega novorojenega Jezusa na prvo mesto v svojem življenju 
in on vas bo vodil po poti odrešenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2000. "Dragi otroci! Kličem vas, otročiči, k nenehni molitvi. Če molite, ste Bogu bližje 
in on vas bo vodil po poti miru in odrešenja. Zato vas danes kličem, da podarjate drugim mir. Samo v 
Bogu je pravi mir. Odprite svoja srca in postanite darovalci miru in drugi bodo v vas in po vas odkrili 
mir in tako boste pričevali o Božjem miru in ljubezni, ki vam ju on daje. Hvala vam, ker ste se odzvali 



mojemu klicu."

    25. februarja 2000. "Dragi otroci! Prebudite se iz sna nevere in greha, ker je to čas milosti, ki vam ga
Bog daje. Izkoristite ta čas in prosite Boga za milost ozdravljenja svojega srca, da boste s srcem gledali 
Boga in človeka. Molite na poseben način za tiste, ki niso spoznali Božjo ljubezen in s svojim 
življenjem pričujte, da bodo tudi oni spoznali Boga in njegovo neizmerno ljubezen. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2000. "Dragi otroci! Molite in izkoristite ta čas, ker je to čas milosti. Jaz sem z vami in pri 
Bogu zagovarjam vsakega od vas, da bi se vaše srce odprlo Bogu in Božji ljubezni. Otročiči, 
neprenehoma molite, dokler vam molitev ne postane radost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. aprila 2000. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k spreobrnjenju. Preveč skrbite za materialne 
stvari a malo za duhovne. Odprite svoja srca in znova več delajte na osebnem spreobrnjenju. Odločite 
se vsak dan posvetiti čas Bogu in molitvi vse dokler vam molitev ne postane radostno srečanje z 
Bogom. Samo tako bo vaše življenje imelo smisel in z radostjo boste razmišljali o večnem življenju. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2000. "Dragi otroci! Radujem se z vami in v tem milostnem času, vas kličem na duhovno 
prenovo. Molite, otročiči, da se v vas naseli v polnosti Sveti Duh, da bi mogli pričevati v radosti vsem 
tistim ki so daleč od vere. Posebno, otročiči, molite za darove Svetega Duha, da boste v duhu ljubezni z
vsakim dnem in v vsaki situaciji bliže bratu - sočloveku in da v modrosti in ljubezni premagate vsako 
težavo. Jaz sem z vami in vsakega od vas zagovarjam pri Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu
klicu."

    25. junija 2000. "Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi. Kdor moli, se ne boji bodočnosti. 
Otročiči ne pozabite: Jaz sem z vami in vse vas imam rada. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. julija 2000. "Dragi otroci! Ne pozabite, da ste tu na zemlji na poti v večnost in da je vaš dom v 
nebesih. Zato otročiči, bodite odprti Božji ljubezni ter opustite sebičnost in greh. Naj bo vaša radost 
samo v odkrivanju Boga v vsakodnevni molitvi. Zato izkoristite ta čas in molite, molite, molite, ker 
Bog vam je blizu v molitvi in po molitvi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2000. "Dragi otroci! Z vami želim deliti svojo radost. V svojem brezmadežnem srcu 
čutim, da je mnogo tistih, ki so se mi približali in nosijo na poseben način v svojih srcih zmago mojega 
Brezmadežnega Srca v molitvi in spreobračanju. Želim se vam zahvaliti in vas spodbuditi, da z 
ljubeznijo in močjo Svetega Duha še več delate za Boga in njegovo kraljestvo. Jaz sem z vami in vas 
blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2000. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se odprete k molitvi. Naj vam molitev 
postane radost. Obnovite molitev v svojih družinah, ustanavljajte molitvene skupine in tako boste 
doživeli radost v molitvi in skupnost. Vsi ki molijo in so člani molitvenih skupin, so v srcu odprti Božji
volji in radostno pričujejo Božjo ljubezen. Jaz sem z vami in vas vse nosim v svojem srcu in 
blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2000. "Dragi otroci! Danes vam želim odpreti svoje materinsko srce in vse vas vabim k 
molitvi po mojih namenih. Z vami želim obnoviti molitev in vas povabiti k postu, ki ga želim darovati 



svojemu sinu Jezusu za prihod nove dobe, dobe pomladi. V tem jubilejnem letu so se mi mnoga srca 
odprla in cerkev se obnavlja v Duhu. Radujem se z vami in se zahvaljujem Bogu za ta dar, vas pa , 
otročiči, vabim: molite, molite, molite, dokler vam molitev ne postane radost. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2000. "Dragi otroci! Danes, ko so vam nebesa na poseben način blizu vas kličem k 
molitvi, da z molitvijo postavite Boga na prvo mesto. Otročiči danes sem vam blizu in vsakega izmed 
vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom, da bi imeli moč in ljubezen za vse ljudi ki jih 
srečujete v vašem zemeljskem življenju in da morete dajati Božjo ljubezen. Radujem se z vami in vam 
želim povedati, da se je vaš brat Slavko rodil v nebesa in posreduje za vas. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2000. "Dragi otroci! Danes, ko mi je Bog podaril, da sem lahko z vami z malim 
Jezusom v naročju se z vami veselim in Bogu zahvaljujem za vse kar je naredil v tem jubilejnem letu. 
Bogu se posebno zahvaljujem za vse poklicanosti tistih, ki so Bogu v popolnosti izrekli DA. Vse vas 
blagoslavljam s svojim blagoslovom in blagoslovom novorojenega Jezusa. Prosim za vse vas, da bi se 
v vaših srcih rodila radost in bi z veseljem tudi vi nosili tisto radost, ki jo imam danes. V tem detetu 
vam prinašam Odrešenika vaših src in tistega, ki vas kliče k svetosti življenja. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2001. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da obnovite molitev in post še z večjim 
navdušenjem, vse dokler vam molitev ne postane radost. Otročiči, kdor moli, se ne boji prihodnosti, a 
kdor se posti, se zla ne boji. Še enkrat vam ponavljam: samo z molitvijo in s postom se lahko tudi vojne
zaustavijo, vojne vaše nevere in strahu pred prihodnostjo. Otročiči z vami sem in vas poučujem: v 
Bogu je mir in vaše upanje. Zato približajte se Bogu in ga postavite na prvo mesto v vašem življenju. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2001. "Dragi otroci! To je čas milosti. Zato molite, molite, molite dokler ne dojamete 
Božje ljubezni za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2001. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da se odprete molitvi. Otročiči živite v času v 
katerem vam Bog daje velike milosti, a vi jih ne znate izkoristiti. Skrbi vas vse drugo, a najmanj za 
dušo in duhovno življenje. Zbudite se iz utrujenega spanca vaše duše in recite Bogu z vso močjo DA. 
Odločite se za spreobrnjenje in svetost. Z vami sem otročiči in vas kličem k popolnosti vaše duše in 
vsega kar počnete. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2001. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Otročiči, molitev dela čudeže. Kadar
ste utrujeni in bolni in ne poznate smisla svojega življenja, vzemite rožni venec in molite, molite vse 
dokler vam molitev ne postane radostno srečanje z vašim Odrešenikom. Z vami sem in zagovarjam vas 
in molim za vas otročiči. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2001. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas kličem k molitvi. Otročiči, veliko delate, a 
brez Božjega blagoslova. Blagoslavljajte in iščite modrost Svetega Duha, da vas vodi v tem času, da bi 
razumeli in živeli v milosti tega časa. Spreobrnite se, otročiči in pokleknite v tišini svojega srca. 
Postavite Boga v središče vašega bitja, da bi tako mogli v radosti pričevati za lepote, ki jih Bog 
neprenehoma daje v vašem življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2001. "Dragi otroci! Z vami sem in vse vas blagoslavljam s svojim materinskim 
blagoslovom. Posebno danes, ko vam Bog daje obilne milosti, molite in iščite Boga po meni. Bog vam 



daje velike milosti, zato otročiči izkoristite ta milostni čas in približajte se mojemu srcu, da vas morem 
voditi k mojemu sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2001. "Dragi otroci! V tem času milosti vas kličem, da se še bolj približate Bogu po vaših 
osebnih molitvah. Izkoristite čas oddiha in dajte vaši duši in vašim očem odmor v Bogu. Poiščite v 
naravi mir in odkrili boste Boga Stvarnika kateremu se boste mogli zahvaljevati za vse stvaritve in 
tedaj boste v vašem srcu našli radost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2001. "Dragi otroci! Danes vas vse kličem, da se odločite za svetost. Naj vam bo, 
otročiči vedno v vaših mislih in v vsaki situaciji svetost na prvem mestu, v delu in v pogovoru. Tako jo 
boste postavili v prakso, malo po malo, korak za korakom bo vstopila v vašo družino molitev in 
odločitev za svetost. Bodite realni sami s seboj in ne navezujte se na materialne stvari, ampak na Boga. 
In ne pozabite, otročiči, da je vaše življenje prehodno kot cvetlica. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. septembra 2001. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi, posebno danes, ko satan želi 
vojno in sovraštvo. Ponovno vas vabim, otročiči, molite in postite se, da vam Bog podari mir. Pričujte o
miru vsakemu srcu in bodite nositelji miru v tem nemirnem svetu. Jaz sem z vami in posredujem pri 
Bogu za vsakega izmed vas. Vi pa se ne bojte, ker kdor moli se ne boji zla in nima sovraštva v srcu. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2001. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da molite iz vsega srca in ljubite drug 
drugega. Otročiči, vi ste izbrani da pričujete mir in radost. Če ni miru, molite in dobili ga boste. Po vas 
in vaši molitvi, otročiči, bo mir stekel po svetu. Zato otročiči molite, molite, molite, ker molitev dela 
čudeže v človeških srcih in v svetu. Z vami sem in Bogu se zahvaljujem za vsakega izmed vas, ki je z 
resnostjo sprejel in živi molitev. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2001. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas ponovno kličem k molitvi. Otročiči, 
molite in pripravljajte svoja srca za prihod Kralja Miru, da On s svojim blagoslovom podeli mir vsemu 
svetu. Nemir je zavladal v srcih in sovraštvo vlada v svetu. Zato vi, ki živite po mojih sporočilih bodite 
luč in iztegnjene roke temu nevernemu svetu, da bi vsi spoznali Boga ljubezni. Ne pozabite otročiči, jaz
sem z vami in vas vse blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2001. "Dragi otroci! Danes vas kličem in spodbujam k molitvi za mir. Posebej vas 
danes kličem, ko vam prinašam v svojih rokah novorojenega Jezusa, da se po molitvi zedinite z njim in 
postanete znamenje temu nemirnemu svetu. Otročiči, spodbujajte drug drugega k molitvi in ljubezni. 
Naj bo vaša vera spodbuda drugim, da bolj verujejo in ljubijo. Vse vas blagoslavljam in vabim, da 
boste bliže mojemu srcu in srcu malega Jezusa. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2002. "Dragi otroci! V tem času, dokler se še ozirate na preteklo leto, vas otročiči 
vabim, da pogledate globoko v svoje srce in se odločite biti bliže Bogu in molitvi. Otročiči, še ste 
navezani na zemeljske stvari, premalo pa na duhovno življenje. Naj vam bo tudi moj današnji klic 
spodbuda, da se odločite za Boga in vsakodnevno spreobrnjenje. Ne morete se spreobrniti, otročiči, če 
ne opustite grehov in se ne odločite za ljubezen do Boga in bližnjega. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. februarja 2002. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas vabim, da postanete Jezusovi prijatelji. 
Molite za mir v svojih srcih in prizadevajte si za osebno spreobrnjenje. Otročiči, samo tako boste lahko 
postali pričevalci miru in Jezusove ljubezni v svetu. Odprite se molitvi, da vam bo molitev postala 



potreba. Spreobrnite se, otročiči in prizadevajte si, da čim več duš spozna Jezusa in njegovo ljubezen. 
Blizu sem vam in vas vse blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2002. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da se zedinite z Jezusom v molitvi. Odprite mu 
svoje srce in mu darujte vse kar je v njem: radost, žalost in bolezni. Naj vam bo to čas milosti. Molite 
otročiči in naj bo vsak trenutek Jezusov. Z vami sem in posredujem za vas. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2002.. "Dragi otroci! V tem spomladanskem času ko se vsa narava prebuja in vaša srca, 
hrepenijo po spremembi se radujte z menoj. Odprite se, otročiči in molite. Ne pozabite, jaz sem z vami 
in vas vse želim popeljati k mojemu Sinu, da vas On obdari z iskreno ljubeznijo do Boga in vsega 
tistega, kar je Njegovega. Odprite se molitvi in izprosite od Boga spreobrnjenje svojih src, a vse ostalo 
On vidi in previdi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2002. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da postavite molitev na prvo mesto v vašem 
življenju. Molite in naj vam bo otročiči, molitev radost. Jaz sem z vami in posredujem za vse vas, a vi 
otročiči, bodite veseli nositelji mojih sporočil. Naj bo vaše življenje z menoj radost. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2002. "Dragi otroci! Danes prosim za vas in z vami, da vam Sveti Duh pomaga in poveča 
vašo vero, da še bolj sprejmete sporočila, ki vam jih dajem tukaj v tem svetem mestu. Otročiči, 
razumite, da je ta čas milosti za vsakega od vas, a z menoj, otročiči, ste varni. Želim vas vse popeljati 
na pot svetosti. Živite moja sporočila in postavite v življenje vsako besedo, ki vam jo dajem. Naj vam 
bodo dragocene, ker prihajajo iz neba. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2002. "Dragi otroci! Danes se radujem z vašim zavetnikom (op.prev. sv. Jakob) in vas 
vabim, da bi bili odprti za Božjo voljo, da bi v vas in po vas rasla vera v ljudeh, ki jih srečujete v vašem
vsakdanjem življenju. Otročiči, molite vse dokler vam molitev ne postane radost. Prosite vaše svete 
zavetnike, da vam pomagajo rasti v ljubezni do Boga. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2002. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami v molitvi, da vam Bog da še močnejšo vero. 
Otročiči, vaša vera je majhna a se še niti ne zavedate koliko, kljub temu niste pripravljeni izprositi od 
Boga dar vere. Zato sem z vami, da vam pomagam dojeti, otročiči, moja sporočila in da jih uresničite v 
življenju. Molite, molite, molite in samo v veri in po molitvi bo vaša duša našla mir in svet radost, da 
bo z Bogom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2002. "Dragi otroci! Tudi v tem nemirnem času, vas kličem k molitvi. Otročiči, molite
za mir, da bi v svetu vsak človek občutil ljubezen do miru. Samo kadar duša najde mir v Bogu se počuti
zadovoljno in ljubezen se bo razlila na svet. A na poseben način, otročiči, ste poklicani, da živite in 
pričujete za mir, mir v svojih srcih in družinah, a po vas se bo mir razlil tudi na svet. Hvala vam, ker ste
se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2002. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Otročiči, verjemite, da se z 
enostavno molitvijo lahko godijo čudeži. Z vašo molitvijo odpirate svoje srce Bogu in On bo delal 
čudeže v vašem življenju. Ko gledate sadove, se vaše srce napolnjuje z radostjo in s hvaležnostjo Bogu 
za vse kar dela v vašem življenju a po vas tudi drugim. Molite in verjemite otročiči, Bog vam daje 
milosti a vi jih ne vidite. Molite in videli jih boste! Naj bo vaš dan izpolnjen z molitvijo in zahvalo za 
vse kar vam Bog daje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. novembra 2002. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k spreobrnitvi. Otročiči odprite svoje srce 
Bogu po sveti spovedi in pripravite svojo dušo, da se more v vašem srcu ponovno roditi mali Jezus. 
Dovolite mu da vas preoblikuje in popelje na pot miru in radosti. Otročiči odločite se za molitev! Še 
posebej sedaj v tem milostnem času naj vaše srce hrepeni po molitvi. Jaz sem vam blizu in posredujem 
za vse vas pri Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2002. "Dragi otroci! To je čas velikih milosti, je pa tudi čas velikih preizkušenj za vse 
tiste, ki želijo hoditi po poti miru. Zaradi tega vas ponovno vabim, otročiči: molite, molite, molite, ne z 
besedami ampak s srcem. Živite po mojih sporočilih in spreobračajte se. Zavedajte se tega daru, ker mi 
je Bog dopustil biti z vami, posebno danes, ko imam v svojih rokah Jezusa - Kralja miru. Želim vam 
dati mir, vi pa ga nosite v svojem srcu in ga darujte drugim, vse dokler ne bo Božji mir zavladal po 
svetu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2003. "Dragi otroci! S tem sporočilom vas znova vabim, da molite za mir. Posebej sedaj 
ko je mir v krizi, bodite Vi tisti, ki molite in pričujete za mir. Otročiči bodite mir v tem nemirnem svetu.
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da molite in se postite za mir. Kot sem vam 
že govorila in tudi zdaj vam ponavljam, otročiči, samo z molitvijo in postom se morejo zaustaviti tudi 
vojne. Mir je dragocen božji dar. Iščite, molite in dobili ga boste. Govorite o miru in nosite mir v 
svojem srcu! Negujte ga kot cvet, ki potrebuje vodo, nežnosti in svetlobe. Bodite vi tisti, ki nosijo mir 
drugim . Jaz sem z vami in posredujem za vse vas . Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da molite za mir. Molite s srcem, otročiči in ne
izgubite upanja, kajti Bog ljubi svoja ustvarjena bitja. On vas želi rešiti, enega po enega, po mojih 
prihodih tu. Vabim vas na pot svetosti. Molite saj v molitvi ste odprti Božji volji in tako v vsem kar 
delate uresničujete Božji načrt v vas in po vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da se odprete molitvi. V preteklem postnem 
času ste spoznali, kako ste majhni in kako je vaša vera majhna. Otročiči, odločite se tudi danes za 
Boga, da On v vas in po vas spremeni srca ljudi, pa tudi vaša srca. Bodite radostni nositelji Vstalega 
Jezusa v tem nemirnem svetu, ki hrepeni po Bogu in po vsem tistem, kar je od Boga. Jaz sem z vami, 
otročiči in ljubim vas s posebno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Obnovite vašo osebno molitev, na 
poseben način pa prosite Svetega Duha, da vam pomaga moliti s srcem. Posredujem za vse vas otročiči 
in vas vse kličem k spreobrnjenju. Če se vi spreobrnete, se bodo prenovili vsi okoli vas in molitev jim 
bo postala radost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas z veliko radostjo vabim, da bi živeli po mojih 
sporočilih. Z vami sem in se vam zahvaljujem, ker ste postavili v življenje to, kar vam govorim. Vabim 
vas, da še bolj obnovite moja sporočila z novim navdušenjem in radostjo. Naj bo vaša molitev nekaj 
vsakdanjega. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Otročiči, molite vse dokler vam 
molitev ne postane radost. Samo tako, bo vsak izmed vas odkril mir v srcu in vaša duša bo zadovoljna. 
Čutili boste potrebo, da bi drugim pričevali o ljubezni, ki jo občutite v svojem srcu in življenju. Jaz sem
z vami in posredujem za vse vas pri Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. avgusta 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da se Bogu zahvaljujete v svojem srcu za 
vse milosti, ki vam jih daje tudi po znamenjih in barvah, ki so v naravi. Bog vas želi približati sebi in 
vas spodbuja, da bi mu dali slavo in hvalo. Zato vas znova vabim, otročiči, molite, molite, molite in ne 
pozabite da sem z vami. Pri Bogu posredujem za vsakega izmed vas, vse dokler ne bo vaša radost v 
Njem popolna. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da bi se približali mojemu srcu. Samo tako
boste doumeli dar moje navzočnosti tukaj med vami. Želim vas otročiči, voditi k srcu mojega Sina 
Jezusa. Toda vi se upirate in ne želite odpreti vaših src molitvi. Znova vas vabim, otročiči: ne bodite 
gluhi, ampak razumite moj klic, ki je za vas odrešenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2003. "Dragi otroci! Znova vas kličem, da se posvetite mojemu srcu in srcu mojega Sina 
Jezusa. Otročiči, želim vas vse popeljati na pot spreobrnjenja in svetosti. Samo tako, po vas moremo 
popeljati kar največ duš na pot odrešenja. Ne zavlačujte, otročiči, ampak recite z vsem srcem: Želim 
pomagati Jezusu in Mariji, da kar največ bratov in sester spozna pot svetosti. Tako boste občutili 
zadovoljstvo, da ste Jezusovi prijatelji. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2003. "Dragi otroci! Kličem vas, da vam bo ta čas še močnejša spodbuda za molitev. V
tem času, otročiči, molite, da se Jezus rodi v vseh srcih, posebno v tistih, ki ga ne poznajo. Bodite 
ljubezen, radost in mir v tem nemirnem svetu. Jaz sem z vami in posredujem pri Bogu za vsakega 
izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25.december 2003. "Dragi otroci! Tudi danes vas vse blagoslavljam s svojim Sinom Jezusom v 
naročju in prinašam vam Njega, ki je Kralj miru, da vam On podeli svoj mir. Z vami sem, otročiči, in 
vas vse ljubim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2004. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim da molite. Molite, otročiči, na poseben način 
za vse tiste, ki niso spoznali Božje ljubezni. Molite, da se njihova srca odprejo in približajo mojemu 
srcu in srcu mojega Sina Jezusa, da jih moreva preoblikovati v ljudi miru in ljubezni. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2004. "Dragi otroci! Tudi danes, kot nikoli doslej, vas kličem, da odprete svoja srca 
mojim sporočilom. Otročiči, bodite tisti, ki približujete duše Bogu, a ne tisti, ki jih oddaljujete. Jaz sem 
z vami in vas vse ljubim, s posebno ljubeznijo. To je čas pokore in spreobrnjenja. Iz dna svojega srca 
vas vabim bodite moji z vsem srcem in potem boste videli, da je vaš Bog velik, ker vam bo dal obilo 
blagoslova in miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2004. "Dragi otroci! Tudi danes, vas vabim, da se odprete molitvi. Posebno zdaj, v tem 
milostnem času, odprite vaša srca, otročiči, in pokažite svojo ljubezen Križanemu. Samo tako boste 
odkrili mir in molitev se bo izlila iz vašega srca v svet. Bodite za zgled, otročiči, in spodbujajte k 
dobremu. Blizu sem vam in vas vse ljubim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2004. "Dragi otroci! Tudi danes, vas vabim, da še močneje v ponižnosti in ljubezni živite 
moja sporočila, da bi vas Sveti Duh napolnil s svojo milostjo in močjo. Samo tako boste pričevalci 
miru in odpuščanja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2004. "Dragi otroci! Tudi danes, vas spodbujam, da se posvetite mojemu srcu in srcu 
mojega Sina Jezusa. Samo tako boste, vsak dan bolj moji in vedno bolj boste spodbujali drug drugega k
svetosti. Tako bo radost vladala v vaših srcih in boste nositelji miru in ljubezni. Hvala vam, ker ste se 



odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2004. "Dragi otroci! Tudi danes, je radost v mojem srcu. Želim se vam zahvaliti, ker delate
moj načrt uresničljiv. Vsak od vas je pomemben, zato otročiči, molite in radujte se z menoj zaradi 
vsakega srca, ki se je spreobrnilo in postalo orodje miru v svetu. Molitvene skupine so močne, da po 
njih morem videti, otročiči, da Sveti Duh deluje v svetu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2004. "Dragi otroci! Kličem vas znova: bodite odprti za moja sporočila. Želim vas, 
otročiči, vse približati mojemu Sinu Jezusu, zato vi molite in se postite. Posebno vas vabim, da molite 
po mojih namenih, tako vas morem izročiti mojemu Sinu Jezusu, in On bo preoblikoval in odprl vaša 
srca za ljubezen. Ko boste imeli ljubezen v srcu, bo v vas vladal mir. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. avgusta 2004. "Dragi otroci! Kličem vas vse k spreobrnjenju srca. Odločite se, kakor prve dni 
mojega prihoda sem, za popolno spremembo vašega življenja. Tako boste, otročiči, imeli moč 
poklekniti in pred Bogom odpreti svoja srca. Bog bo slišal vaše molitve in jih uslišal. Jaz pri Bogu 
posredujem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2004. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da boste ljubezen tam, kjer je sovraštvo in 
hrana kjer je lakota. Odprite, otročiči, svoja srca in naj bodo vaše roke iztegnjene in darežljive, da bi se 
vsako ustvarjeno bitje po vas zahvaljevalo Bogu Stvarniku. Molite, otročiči in odprite srce Božji 
ljubezni, a ne morete, če ne molite. Zato molite, molite, molite. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. oktobra 2004. "Dragi otroci! To je čas milosti za družino in zato vas vabim, da obnovite molitev. 
V srcu vaše družine naj bo Jezus. V molitvi se učite ljubiti vse tisto, kar je sveto. Posnemajte življenja 
svetnikov, da bi vam bili spodbuda in učitelji na poti svetosti. Naj vsaka družina postane pričevalka 
ljubezni v tem svetu brez molitve in miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2004. "Dragi otroci! V tem času vas vse vabim, da molite po mojih namenih. Otročiči, 
še posebej molite za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni in ne iščejo Boga Rešitelja. Bodite vi, 
otročiči, moje iztegnjene roke in jih s svojim zgledom približajte mojemu Srcu in Srcu mojega Sina. 
Bog vas bo nagradil z milostmi in vsakim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2004. "Dragi otroci z velikim veseljem vam tudi danes prinašam v naročju mojega 
Sina Jezusa, ki vas blagoslavlja in kliče k miru. Molite, otročiči, in bodite hrabri pričevalci veselega 
oznanila ob vsaki priložnosti. Samo tako vas bo Bog blagoslovil in vam dal vse kar od Njega v veri 
prosite. Jaz sem z vami vse dokler mi Vsemogočni dopusti. Z veliko ljubeznijo posredujem za vsakega 
izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2005. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas znova kličem k molitvi. Otročiči, molite 
za edinost kristjanov, da bodo vsi eno srce. Edinost bo resnično med vami, kolikor boste vi molili in 
odpuščali. Ne pozabite: ljubezen bo zmagala samo če molite in vaše srce se bo odprlo. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2005. "Dragi otroci! Danes vas vabim, da boste moje iztegnjene roke v tem svetu, ki 
postavlja Boga na zadnje mesto. Vi otročiči pa postavite Boga na prvo mesto v vašem življenju. Bog 
vas bo blagoslovil in vam dal moči, da pričujete za Boga ljubezni in miru. Jaz sem z vami in 
posredujem za vse vas. Otročiči, ne pozabite, da vas ljubim z nežno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se 



odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2005. "Dragi otroci! Danes vas kličem k ljubezni. Otročiči, ljubite se (med seboj - op. 
prev.) z Božjo ljubeznijo. V vsakem trenutku, v veselju in v žalosti naj prevlada ljubezen in tako bo 
ljubezen zavladala v vaših srcih. Vstali Jezus bo z vami, vi pa njegove priče. Jaz se bom veselila z vami
in vas ščitila s svojim materinskim plaščem. Otročiči, še posebno bom gledala z ljubeznijo vaše 
vsakodnevno spreobrnjenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2005. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da obnovite molitev v vaših družinah. Z 
molitvijo in branjem Svetega pisma naj vstopi v vašo družino Sveti Duh, ki vas bo prenovil. Tako boste
postali učitelji vere v svoji družini. Z molitvijo in vašo ljubeznijo bo svet stopil na boljšo pot in 
ljubezen bo zavladala svetu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2005. "Dragi otroci! Znova vas vabim, da v ponižnosti živite po mojih sporočilih. Posebno 
pričujte zanje sedaj, ko se približujemo obletnici mojih prikazovanj. Otročiči, bodite znamenje za tiste, 
ki so daleč od Boga in njegove ljubezni. Z vami sem in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim 
blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2005. "Dragi otroci! Danes se vam zahvaljujem za vsako žrtev, ki ste jo darovali po mojih 
namenih. Kličem vas otročiči, da boste moji apostoli miru in ljubezni v svojih družinah in v svetu. 
Molite, da vas Sveti Duh razsvetli in vodi na poti svetosti. Z vami sem in vas vse blagoslavljam s 
svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2005. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da s kratkimi in gorečimi molitvami izpolnite 
vaš dan. Ko molite je vaše srce odprto in Bog vas ljubi s posebno ljubeznijo in vam daje posebne 
milosti. Zato izkoristite ta milostni čas in ga posvetite Bogu bolj kot nikoli doslej. Opravite devet 
dnevnice posta in odpovedovanja, da bo satan daleč od vas, milost pa okoli vas. Blizu sem vam in pri 
Bogu posredujem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2005. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da živite po mojih sporočilih. Ta čas vam je 
Bog daroval kot milostni čas. Zato, otročiči, izkoristite vsak trenutek in molite, molite, molite. Vse vas 
blagoslavljam in posredujem pri Najvišjem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25.september 2005. "Dragi otroci! Z ljubeznijo vas vabim: spreobrnite se, čeprav ste daleč od 
mojega srca. Ne pozabite: jaz sem vaša mati in občutim bolečino za vsakega, ki je daleč od mojega 
srca, toda ne puščam vas samih. Prepričana sem, da morete opustiti pot greha in se odločiti za svetost. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2005"Otročiči, verujte, molite in ljubite, in Bog vam bo blizu. Daroval vam bo vse 
milosti, katere od Njega iščete. Jaz sem dar za vas, kajti Bog mi dopušča iz dneva v dan biti z vami in 
ljubiti vsakega izmed vas z neizmerno ljubeznijo. Zato otročiči v molitvi in ponižnosti odprite svoja 
srca in bodite pričevalci moje navzočnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2005. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem: molite, molite, molite vse dokler vam 
molitev ne postane življenje. Otročiči, v tem času na poseben način molim pred Bogom, da vam daruje 
dar vere. Samo v veri boste odkrili radost daru življenja, ki vam ga je Bog daroval. Vaše srce bo 
radostno misleč na večnost. Jaz sem z vami in ljubim vas z nežno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."



    25. decembra 2005. "Dragi otroci! Tudi danes vam prinašam v naročju malega Jezusa Kralja miru, 
da vas blagoslovi s svojim mirom. Otročiči, na poseben način vas danes vabim, da boste moji nositelji 
miru v tem nemirnem svetu. Bog vas bo blagoslovil. Otročiči, ne pozabite jaz sem vaša mati. Vse vas 
blagoslavljam s posebnim blagoslovom z malim Jezusom v svojem naročju. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim, da boste nositelji evangelija v vaših 
družinah. Otročiči, ne pozabite brati Sveto pismo! Postavite ga na vidno mesto in pričujte s svojim 
življenjem, da verujete in živite Božjo besedo. Jaz sem vam blizu s svojo ljubeznijo in pred svojim 
Sinom posredujem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2006. "Dragi otroci! V tem milostnem postnem času vas vabim, da odprete svoja srca 
za darove, ki vam jih želi Bog dati. Ne bodite zaprti, ampak z molitvijo in odpovedovanjem recite Bogu
DA in On vam bo dal v izobilju. Kakor se spomladi zemlja odpira semenu in obrodi stoterno, tako vam 
bo tudi vaš nebeški Oče dal v izobilju. Jaz sem z vami, otročiči in ljubim vas z nežno ljubeznijo. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2006. "Pogumno otročiči! Odločila sem se vas voditi po poti svetosti. Odpovejte se grehu 
in pojdite po poti odrešenja, poti, ki jo je izbral moj Sin. Preko vsakega vašega napora in trpljenja bo 
Bog našel za vas pot radosti. Zato vi otročiči, molite. Mi smo vam blizu s svojo ljubeznijo. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi imeli več zaupanja v mene in mojega 
Sina. On je zmagal s svojo smrtjo in vstajenjem in vas kliče, da boste po meni del Njegove radosti. Vi 
ne vidite Boga, otročiči, toda, če molite boste občutili Njegovo bližino. Jaz sem z vami in pri Bogu 
posredujem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da dejansko uresničite in živite moja sporočila, 
ki vam jih dajem. Odločite se za svetost, otročiči in mislite na raj. Samo tako boste imeli v svojem srcu 
mir, ki ga ne bo mogel nihče uničiti. Mir je dar, ki vam ga Bog daje v molitvi. Otročiči, iščite in delajte 
z vsemi močmi, da bi zmagal mir v vaših srcih in v svetu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2006. "Dragi otroci! Z velikim veseljem v svojem srcu se vam zahvaljujem za vse molitve,
ki ste jih te dni darovali po mojih namenih. Vedite otročiči, ne boste se pokesali, niti vi, niti vaši otroci. 
Bog vas bo nagradil z velikimi milostni in zaslužili si boste večno življenje. Jaz sem vam blizu in se 
zahvaljujem vsem tistim, ki so v teh letih sprejeli moja sporočila in jih uresničili v življenju in se 
odločili za svetost in mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2006. "Dragi otroci! V tem času ne mislite samo na oddih vašega telesa, ampak, otročiči, 
iščite čas tudi za svojo dušo. Naj vam Sveti Duh govori v tišini in dopustite Mu, da vas spreobrača in 
spreminja. Jaz sem z vami in pri Bogu posredujem za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali
mojemu klicu."

    25. avgusta 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim: molite, molite, molite. Samo v molitvi boste 
blizu meni in mojemu Sinu in videli boste kako kratko je to življenje. V vašem srcu se bo rodilo 
hrepenenje po nebesih. Radost bo zavladala v vašem srcu, molitev pa bo stekla kot reka. V vaših 
besedah bo samo zahvala Bogu, ker vas je ustvaril in želja po svetosti vam bo postala resničnost. Hvala
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. septembra 2006. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami in vas vse kličem k popolnemu 
spreobrnjenju. Odločite se za Boga, otročiči in v Bogu boste našli mir, ki ga išče vaše srce. Zgledujte se
po življenju svetnikov in naj vam bodo vzor, jaz pa vas bom spodbujala vse dokler mi Najvišji dopusti 
biti z vami. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2006. "Dragi otroci! Danes mi je Gospod dopustil, da vam ponovno povem, da živite v 
milostnem času. Ne zavedate se, otročiči, da vam Bog daje veliko priložnost, da se spreobračate in 
živite v miru in ljubezni. Vi ste tako slepi in navezani na zemeljske stvari in mislite na zemeljsko 
življenje. Bog me je poslal, da vas vodim k večnemu življenju. Jaz, otročiči, nisem utrujena, čeprav 
vidim vaša srca težka in utrujena za vse tisto, kar je milost in dar. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. novembra 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem: molite, molite, molite. Otročiči, ko molite 
ste blizu Bogu in On vam daje željo za večnost. To je čas, ko lahko govorite več o Bogu in delate več 
za Boga. Zato se ne upirajte ampak dopustite, otročiči, da vas On vodi, spremeni in vstopi v vaše 
življenje. Ne pozabite, da ste potniki na poti v večnost. Zato, otročiči, dopustite, da vas Bog vodi, kot 
pastir svojo čredo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2006. "Dragi otroci! Tudi danes vam prinašam novorojenega Jezusa v naročju. On, ki 
je kralj neba in zemlje, On je vaš mir. Otročiči, nihče vam ne more dati miru kakor On, ki je kralj miru. 
Zato se Mu poklonite v svojih srcih, izberite Ga in imeli boste radost v Njem. On vas bo blagoslovil s 
svojim blagoslovom miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2007. "Dragi otroci! Postavite Sveto pismo na vidno mesto v vaši družini in ga berite. 
Tako boste spoznali molitev s srcem in vaše misli bodo v Bogu. Ne pozabite, da ste minljivi, kakor cvet
na polju, ki se ga vidi od daleč, a v trenutku izgine. Otročiči, pustite znamenje dobrote in ljubezni, 
kjerkoli hodite in Bog vas bo blagoslovil z obiljem svojega blagoslova. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. februarja 2007. "Dragi otroci! Odprite svoje srce Božjemu usmiljenju v tem postnem času. 
Nebeški Oče želi rešiti vsakega izmed vas suženjstva greha. Zato, otročiči, izkoristite ta čas in po 
srečanju z Bogom pri spovedi, opustite greh in se odločite za svetost. Naredite to iz ljubezni do Jezusa, 
ki vas je vse odkupil s svojo krvjo, da bi vi bili srečni in v miru. Ne pozabite, otročiči, vaša svoboda je 
vaša slabost, zato resno sledite mojim sporočilom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2007. "Dragi otroci! Iz srca se vam želim zahvaliti za vaša postna odpovedovanja. Želim 
vas spodbuditi, da z odprtimi srci še naprej živite post. S postom in odpovedovanjem, otročiči, boste 
močnejši v veri. V Bogu boste našli pravi mir, po vsakodnevni molitvi. Jaz sem z vami in nisem 
utrujena. Želim vas vse popeljati s seboj v raj, zato se vsakodnevno odločite za svetost. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2007. "Dragi otroci! Tudi danes vas ponovno kličem k spreobrnjenju. Odprite vaša srca. To
je milostni čas, dokler sem z vami, izkoristite ga. Recite: "To je čas za mojo dušo". Jaz sem z vami in 
vas ljubim z neizmerno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2007. "Dragi otroci! Prosite z menoj Svetega Duha, da vas vodi v iskanju Božje volje na 
poti vaše svetosti. Vi pa, ki ste daleč od molitve spreobrnite se in iščite v tišini svojega srca rešitev 
svoje duše in jo hranite z molitvijo. Jaz vas vsakega posebej blagoslavljam s svojim materinskim 



blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2007. "Dragi otroci! Tudi danes vas z veliko radostjo v svojem srcu kličem k 
spreobrnjenju. Otročiči, ne pozabite, da ste vsi pomembni v tem velikem načrtu, ki ga Bog vodi po 
Međugorju. Bog želi spreobrniti ves svet in poklicati ga k rešitvi in poti k Njemu, ki je začetek in konec
vsakega bitja. Na poseben način otročiči vas vse kličem iz globine svojega srca, da se odprete tej veliki 
milosti, ki vam jo Bog daje po moji navzočnosti tukaj. Želim se zahvaliti vsakemu izmed vas za žrtve 
in molitve. Z vami sem in vas vse blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2007. "Dragi otroci! Danes na dan zavetnika vaše župnije vas vabim, da posnemate 
življenja svetnikov. Naj vam bodo oni vzor in spodbuda za sveto življenje. Naj vam bo molitev kakor 
zrak, ki ga vdihavate, ne pa breme. Otročiči, Bog vam bo odkril svojo ljubezen, vi pa boste doživeli 
radost, da ste moji ljubljeni. Bog vas bo blagoslovil in vam dal obilje milosti. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2007. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k spreobrnjenju. Naj bo vaše življenje, 
otročiči, odsev božje dobrote, ne pa sovraštva in nevere. Molite, otročiči, da vam molitev postane 
življenje. Tako boste v svojem življenju odkrili mir in radost, ki ju Bog daje tistim, ki imajo odprta srca
za Njegovo ljubezen. Vi pa, ki ste daleč od Božjega usmiljenja, spreobrnite se, da Bog ne postane gluh 
za vaše molitve in vam ne bo prepozno. Zato se v tem milostnem času spreobrnite in postavite Boga na 
prvo mesto v svojem življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2007. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi vaša srca plamtela s čimbolj gorečo 
ljubeznijo do Križanega in ne pozabite, da je iz ljubezni do vas dal svoje življenje, da bi vi bili rešeni. 
Otročiči, premišljujte in molite, da bi se vaše srce odprlo Božji ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. oktobra 2007. "Dragi otroci! Bog me je poslal med vas iz ljubezni, da vas popeljem na pot 
odrešenja. Mnogi ste odprli svoja srca in sprejeli moja sporočila, mnogi pa so se izgubili na tej poti in 
nikoli niso z vsem srcem spoznali Boga ljubezni. In zato vas vabim: bodite vi ljubezen in luč kjer sta 
tema in greh. Z vami sem in vas vse blagoslavljam. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2007. "Dragi otroci! Ko danes slavite Kristusa Kralja vsega stvarstva želim, da bo On 
kralj vašega življenja. Otročiči samo prek darovanja lahko dojamete dar Jezusove žrtve na križu za 
vsakega izmed vas. Otročiči, podarite čas Bogu, da vas On preoblikuje in izpolni s svojo milostjo, da bi
vi bili milost za druge. Jaz sem za vas otročiči milostni dar ljubezni, ki prihaja od Boga za ta nemirni 
svet. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2007. "Dragi otroci! Z veliko radostjo vam prinašam Kralja miru, da vas On blagoslovi
s svojim blagoslovom. Počastite ga in vzemite si čas za Stvarnika, po katerim hrepeni vaše srce. Ne 
pozabite, da ste popotniki na tej zemlji in da vam stvari morejo dati le majhne radosti, po mojem Sinu 
pa vam je podarjeno večno življenje. Zato sem z vami, da vas popeljem k tistemu, po čemer hrepeni 
vaše srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2008. "Dragi otroci! S postnim časom se približujete času milosti. Vaše srce je kot 
zorana zemlja in pripravljeno je sprejeti sad, ki bo zrasel v dobro. Otročiči vi ste svobodni v izbiri 
dobrega ali zla. Zato vas vabim: molite in postite se. Posadite radost in sad radosti v vaših srcih bo rasel
v vaše dobro in drugi ga bodo videli in prejeli prek vašega življenja. Odpovejte se grehu in izberite 
večno življenje. Jaz sem z vami in posredujem za vas pri svojem Sinu. Hvala vam, ker ste se odzvali 



mojemu klicu."

    25. februarja 2008. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas znova kličem k molitvi in 
odpovedovanju. Naj bo vaš dan prepleten z malimi gorečimi molitvami za vse tiste, ki niso spoznali 
Božje ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2008. "Dragi otroci. Kličem vas, da delate na osebnem spreobrnjenju. Še ste daleč od 
srečanja z Bogom v vašem srcu. Zato ostanite čim več časa v molitvi in čaščenju Jezusa v Presvetem 
oltarnem zakramentu, da vas On spremeni in postavi v vaša srca živo vero in željo po večnem življenju.
Vse je minljivo otročiči, samo Bog je neminljiv. Z vami sem in spodbujam vas z ljubeznijo. Hvala vam,
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2008. "Dragi otroci. Tudi danes vas vse kličem, da rastete v Božji ljubezni kakor cvet, ki 
čuti tople žarke pomladi. Tako tudi vi otročiči rastite v Božji ljubezni in nosite jo vsem tistim, ki so 
daleč od Boga. Iščite Božjo voljo in delajte dobro tistim, ki vam jih je Bog postavil na vašo pot in 
bodite luč in radost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2008. "Dragi otroci. V tem milostnem času, ko mi je Bog dovolil, da bom z vami, otročiči, 
ponovno vas kličem k spreobrnjenju. Delajte za odreševanje sveta na poseben način dokler sem z vami.
Bog je usmiljen in daje posebne milosti in zato jih poiščite v molitvi. Jaz sem z vami in vas ne puščam 
samih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2008. "Dragi otroci. Tudi danes vas z veliko radostjo v svojem srcu kličem, da mi sledite 
in poslušate moja sporočila. Bodite radostni nositelji miru in ljubezni v tem nemirnem svetu. Jaz sem z 
vami in vas vse blagoslavljam s svojim sinom Jezusom Kraljem miru. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. julija 2008. "Dragi otroci. V tem času, ko mislite na telesni počitek, vas kličem k spreobrnjenju. 
Molite in delajte tako, da bi vaše srce zahrepenelo po Bogu Stvarniku, ki je pravi počitek vaše duše in 
vašega telesa. Naj vam On odkrije svoj obraz in naj vam On da svoj mir. Jaz sem z vami in posredujem 
pri Bogu za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2008. "Dragi otroci. Tudi danes vas kličem k osebnemu spreobrnjenju. Bodite vi tisti, ki 
se boste spreobrnili in s svojim življenjem pričevali, ljubili, odpuščali in vnašali radost Vstalega v ta 
svet, kjer je moj Sin umrl in kjer ljudje ne čutijo potrebe, da ga iščejo in odkrijejo v svojem življenju. 
Vi Ga častite in naj bo vaše upanje upanje za tista srca, ki nimajo Jezusa. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. septembra 2008. "Dragi otroci. Naj bo vaše življenje ponovna odločitev za mir. Bodite radostni 
nositelji miru in ne pozabite, da živite v milostnem času, v katerem vam Bog daje velike milosti po 
moji navzočnosti. Ne zapirajte se otročiči, ampak izkoristite ta čas in prosite za dar miru in ljubezni za 
vaše življenje, da bi postali pričevalci za druge. Blagoslavljam vas s svojim materinskim blagoslovom. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2008. "Dragi otroci. Na poseben način vas vse vabim, da molite po mojih namenih, da bi
z vašimi molitvami zaustavili satanov načrt nad to zemljo, ki je vsak dan vse dlje od Boga in nemesto 
Boga postavlja sebe in uničuje vse kar je lepo in dobro v dušah vsakega izmed vas. Zato otročiči, 
oborožite se z molitvijo in postom, da bi se zavedali kako vas Bog ljubi in izpolnite Božjo voljo. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. novembra 2008. "Dragi otroci. Tudi danes vas kličem, da v tem milostnem času molite, da bi se 
mali Jezus rodil v vašem srcu. On, ki je sam mir naj po vas daruje mir celemu svetu. Zato otročiči, 
molite brez prenehanja za ta razburkani svet brez upanja, da bi tako vi postali pričevalci miru za vse. 
Naj upanje steče v vaših srcih kakor reka milosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2008. "Dragi otroci. Tekate, delate, zbirate, a brez blagoslova. Vi ne molite. Danes vas 
kličem, da se zaustavite pred jaslicami in premišljujete o Jezusu, ki vam ga tudi danes dajem, da vas 
blagoslovi in pomaga, da dojamete, da brez njega nimate prihodnosti. Zato, otročiči, predajte vaša 
življenja v Jezusove roke, da vas On vodi in ščiti pred vsakim zlom. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. januarja 2009. "Dragi otroci. Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj vam bo molitev kakor seme, 
ki ga boste dali v moje srce, ki ga bom za vas predala svojemu sinu Jezusu za rešitev vaših duš. Želim 
otročiči, da se vsak izmed vas zaljubi v večno življenje, ki je vaša prihodnost in da vam bodo vse 
zemeljske stvari v pomoč, da bi se tako približali Bogu Stvarniku. Jaz sem z vami tako dolgo, ker ste na
napačni poti. Samo z mojo pomočjo, otročiči, boste odprli oči. Veliko je tistih, ki živeč moja sporočila 
dojemajo, da so na poti svetosti k večnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2009. "Dragi otroci. V tem času odpovedovanja, molitve in pokore vas znova kličem: 
Pojdite in spovejte se svojih grehov, da bi milost odprla vaša srca in dopustite ji da vas spremeni. 
Spreobračajte se otročiči, odprite se Bogu in njegovemu načrtu za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2009. "Dragi otroci. V tem pomladanskem času, ko se vse prebuja iz zimskega spanja, 
prebudite tudi vi vaše duše z molitvijo, da bi bile pripravljene sprejeti svetlobo vstalega Jezusa. Naj vas
On otročiči približa svojemu srcu, da bi tako postali odprti za večno življenje. Prosim za vas in 
posredujem pred Najvišjim za vaše iskreno spreobrnjenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. aprila 2009. "Dragi otroci. Danes vas vse kličem k molitvi za mir in da pričujete zanj v svojih 
družinah, da bi mir postal največji zaklad na tej nemirni zemlji. Jaz sem vaša Kraljica Miru in vaša 
mati. Želim vas popeljati po poti miru, ki prihaja samo od Boga. Zato molite, molite, molite! Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2009. "Dragi otroci. V tem času vas vse kličem k molitvi za prihod Svetega Duha na vsako 
krščeno bitje, da bi vas Sveti Duh vse obnovil in povedel na pot pričevanja vaše vere, vas in vse tiste, 
ki so daleč od Boga in njegove ljubezni. Jaz sem z vami in posredujem za vas pri Najvišjem. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2009. "Dragi otroci. Radujte se z menoj, spreobračajte se v radosti in zahvaljujte se Bogu 
za dar moje prisotnosti med vami. Molite, da bi bil Bog v vaših srcih v središču vašega življenja in s 
svojim življenjem pričujete, otročiči, da bi vsako bitje občutilo Božjo ljubezen. Bodite moje iztegnjene 
roke za vsako bitje, da bi se približalo Bogu ljubezni. Jaz vas blagoslavljam s svojim materinskim 
blagoslovom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2009. "Dragi otroci. Naj vam bo ta čas, čas molitve. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."



    25. avgusta 2009. "Dragi otroci. Danes vas znova kličem k spreobrnjenju. Otročiči, niste dovolj sveti
in ne izžarevate svetosti drugim, zato molite, molite, molite in delajte na osebnem spreobrnjenju, da bi 
tako bili znamenje Božje ljubezni za druge. Jaz sem z vami in vas vodim k večnosti po kateri mora 
hrepeneti vsako srce. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2009. "Dragi otroci! Z radostjo, vztrajno delajte na vašem spreobračanju. Darujte vse 
vaše radosti in žalosti mojemu Brezmadežnemu srcu, da vas morem vse voditi k mojemu predragemu 
Sinu, da bi tako v Njegovem srcu odkrili radost. Z vami sem, da vas poučujem in vodim k večnosti. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2009. "Dragi otroci! Tudi danes vam prinašam svoj blagoslov in vas vse blagoslavljam in
vabim, da rastete na tej poti, ki jo je Bog preko mene pričel za vaše odrešenje. Molite, postite se in 
radostno pričujte vašo vero, otročiči in naj bo vaše srce vedno izpolnjeno z molitvijo. Hvala vam, ker 
ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2009. " Dragi otroci! V tem milostnem času vas vse kličem, da obnovite molitev v 
vaših družinah. Pripravite se z radostjo na Jezusov prihod. Otročiči, naj bodo vaša srca čista in 
primerna, da bosta mogli ljubezen in toplota priti po vas v vsako srce, ki je daleč od Njegove ljubezni. 
Otročiči, bodite moje iztegnjene roke, roke ljubezni za vse, ki so se izgubili, ki nimajo več vere in 
upanja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2009. "Dragi otroci! V tem radostnem dnevu vas vse prinašam pred mojega Sina, 
Kralja miru, da vam On da svoj mir in blagoslov. Otročiči, ta mir in blagoslov delite v ljubezni z 
drugimi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2010. "Dragi otroci! Naj vam bo ta čas čas osebne molitve, da bi tako v vaših srcih raslo 
seme vere in naj zraste v radostno pričevanje drugim. Jaz sem z vami in vas želim vse spodbuditi: 
rastite in radujte se v Gospodu, ki vas je ustvaril. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2010. "Dragi otroci! V tem milostnem času, ko se tudi narava pripravlja dati najlepše 
barve v letu, vas kličem, otročiči, odprite vaša srca Bogu Stvarniku, da vas On preobrazi in oblikuje po 
svoji podobi, da bi se tako vse dobro, ki je zaspalo v vašem srcu, prebudilo v novo življenje in 
hrepenenje po večnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2010. "Dragi otroci! Tudi danes vas želim vse poklicati, da bi bili močni v molitvi in v 
trenutkih, ko vas napadejo skušnjave. Živite v radosti in ponižnosti vaš krščanski poklic in vsem 
pričujte. Jaz sem z vami in vas vse nosim pred svojega Sina Jezusa in On vam bo moč in podpora. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2010. "Dragi otroci! V tem času, ko na poseben način molite in prosite za moje 
posredovanje, vas kličem, otročiči, molite, da vam preko vaših molitev lahko pomagam, da se čim več 
src odpre mojim sporočilom. Molite po mojih namenih. Jaz sem z vami in posredujem pred svojim 
Sinom za vsakega izmed vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2010. "Dragi otroci! Bog vam je dal milost, da živite in ščitite vse dobro, ki je v vas in okoli
vas in da spodbujate druge, da bi bili boljši in bolj sveti, toda tudi satan ne spi in prek modernizma vas 
zavaja in vodi na svojo pot. Zato, otročiči, v ljubezni do mojega Brezmadežnega srca, ljubite Boga nad 
vse in živite po Njegovih zapovedih. Tako bo vaše življenje imelo smisel in na zemlji bo vladal mir. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. junija 2010. "Dragi otroci! Z radostjo vas vse kličem: živite po mojih sporočilih z radostjo, samo 
tako boste mogli, otročiči, biti bližje mojemu Sinu. Želim vas vse voditi samo k Njemu in v Njem boste
našli pravi mir in radost vašega srca. Vse vas blagoslavljam in ljubim z neizmerno ljubeznijo. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2010. "Dragi otroci! Znova vas kličem: sledite mi z radostjo! Vse vas želim voditi k 
svojemu Sinu in vašemu Odrešeniku. Ne zavedate se, da brez Njega nimate radosti in miru, tudi ne 
prihodnosti, niti večnega življenja. Zato, otročiči, izkoristite ta čas radostne molitve in predanosti. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2010. "Dragi otroci! Z veliko radostjo vas tudi danes želim znova povabiti: molite, 
molite, molite! Naj bo ta čas, za vas čas osebne molitve. Med dnevom najdite kraj kjer boste v 
zbranosti radostno molili. Ljubim vas in vse blagoslavljam. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2010. "Dragi otroci! Danes sem z vami in vas vse blagoslavljam s svojim materinskim
blagoslovom miru in vas spodbujam, da bi še bolj živeli svoje versko življenje, ker ste še slabotni in 
niste ponižni. Spodbujam vas, otročiči, da manj govorite in si bolj prizadevate za vaše osebno 
spreobrnjenje, da bi bilo vaše pričevanje rodovitno. In naj bo vaše življenje neprestana molitev. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2010. "Dragi otroci! Ta čas naj vam bo čas molitve. Moj klic, otročiči, vam želi biti 
vabilo, da se odločite slediti poti spreobrnjenja, zato molite in prosite za posredovanje vse svete. Naj 
vam bodo oni vzgled in spodbuda in radost k večnemu življenju. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu
klicu."

    25. novembra 2010. "Dragi otroci! Gledam vas in v vašem srcu vidim smrt brez upanja, nemir in 
lakoto. Ni molitve niti zaupanja v Boga, zato mi Najvišji dopušča, da vam prinesem upanje in radost. 
Odprite se! Odprite svoja srca Božjemu usmiljenju in On vam bo dal vse kar potrebujete in napolnil bo 
vaša srca z mirom, ker je On mir in vaše upanje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2010. "Dragi otroci! Danes vam jaz in moj Sin Jezus želiva dati obilje radosti in miru, 
da bo vsak izmed vas radostni nositelj in pričevalec miru in radosti v krajih kjer živite. Otročiči, bodite 
blagoslov in bodite mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. januarja 2011. "Dragi otroci! Tudi danes sem z vami in vas gledam in blagoslavljam in ne 
izgubljam upanja, da se bo ta svet spremenil na dobro in da bo mir vladal v srcih ljudi. Radost bo 
zavladala svetu, ker ste se odprli mojemu klicu in Božji ljubezni. Sveti Duh spreminja množico tistih, 
ki so izrekli da. Zato vam želim reči: hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2011. "Dragi otroci! Narava se prebuja in na drevesih se vidijo prvi brstiči, ki bodo dali
prelep cvet in sad. Želim, da si tudi vi, otročiči, prizadevate za vaše spreobrnjenje in da boste tisti, ki 
pričujejo s svojim življenjem, tako da bo vaš primer bil drugim znak in spodbuda za spreobrnjenje. Jaz 
sem z vami in pred svojim Sinom Jezusom posredujem za vaše spreobrnjenje. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2011. "Dragi otroci! Na poseben način vas želim danes poklicati k spreobrnjenju. Naj se 
od danes prične novo življenje v vašem srcu. Otroci, želim videti vaš "DA" in naj bo vaše življenje 
radostno življenje Božje volje v vsakem trenutku vašega življenja. Jaz vas danes na poseben način 



blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom miru, ljubezni in edinosti v mojem srcu in v srcu 
mojega sina Jezusa. Hvala vam ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2011. "Dragi otroci! Kot narava daje najlepše barve leta, vas tudi jaz vabim, da s svojim 
življenjem pričujete in pomagate drugim, da se približajo mojemu Brezmadežnemu srcu, tako bo k 
Najvišjemu vzklil plamen ljubezni v njihovih srcih. Jaz sem z vami in neprestano molim za vas, da bo 
vaše življenje tu na zemlji odraz raja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. "

    25. maja 2011. "Dragi otroci! Moja molitev je danes za vse vas, ki iščete milost spreobrnjenja. Trkate
na vrata mojega srca, a brez upanja in molitve, v grehu in brez zakramenta sprave z Bogom. Zapustite 
greh in se odločite, otročiči, za svetost. Samo tako vam lahko pomagam in uslišim vaše prošnje in vas 
poskušam zagovarjati pred Najvišjim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2011. "Dragi otroci! Zahvaljujte se z menoj Najvišjemu za mojo prisotnost med vami. 
Radostno je moje srce, ko gleda ljubezen in radost v življenju mojih sporočil. Mnogi ste se odzvali, 
toda čakam in iščem vsa zaspala srca, da se prebude iz sna nevere. Približajte se še bolj, otročiči, 
mojemu Brezmadežnemu srcu, da vas morem vse voditi k večnosti. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. julija 2011. "Dragi otroci! Naj bo za vas ta čas, čas molitve in tišine. Odpočijte svoje telo in 
duha, naj bosta v Božji ljubezni. Dovolite mi, otročiči, da vas vodim, odprite svoja srca Svetemu Duhu,
da bi vse dobro, ki je v vas vzcvetelo, tudi obrodilo stoteren sad. Začnite in končajte dan z molitvijo 
srca. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2011. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da molite in se postite po mojih namenih, ker želi
satan uničiti moj načrt. Tukaj sem začela, s to župnijo in poklicala ves svet. Mnogi so se odzvali, a 
ogromno število je tistih, ki ne želijo slišati, niti sprejeti mojega klica. Zato bodite vi, ki ste izrekli DA, 
močni in odločni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2011. "Dragi otroci! Vabim vas, da bi bil ta čas za vas vse čas pričevanja. Vi, ki živite 
v Božji ljubezni in ste izkusili Njegove darove, pričujte o njih s svojimi besedami in z življenjem, da 
bodo v radost in spodbudo drugim v veri. Jaz sem z vami in neprestano posredujem pred Bogom za vse
vas, da bo vaša vera vedno živa in radostna in v Božji ljubezni. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."

    25. oktobra 2011. "Dragi otroci! Gledam vas in v vaših srcih ne vidim radosti. Danes vam jaz želim 
dati radost Vstalega, da vas On vodi in objame s svojo ljubeznijo in nežnostjo. Rada vas imam in 
neprestano molim za vaše spreobrnjenje pred svojim Sinom Jezusom. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. novembra 2011. "Dragi otroci! Danes vam želim dati upanje in radost. Vse kar je okoli vas, 
otročiči, vas vodi k zemeljskim stvarem, jaz pa vas želim povesti k milostnemu času, da bi bili v tem 
času čim bližje mojemu Sinu; da vas more On voditi k svoji ljubezni in večnemu življenju, h kateremu 
hrepeni vsako srce. Otročiči, molite in naj vam bo ta čas milosten za vašo dušo. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2011. "Dragi otroci! Tudi danes vam nosim v naročju svojega sina Jezusa, da vam On 
da svoj mir. Molite, otročiči, in pričujte, da bi v vsakem srcu prevladal, ne človeški, ampak Božanski 
mir, ki ga ne more nihče uničiti. To je tisti mir v srcu, ki ga Bog daje tistim, ki jih ljubi. Vi ste vsi, po 



krstu, na poseben način poklicani in ljubljeni, zato pričujte in molite, da bi bili moje iztegnjene roke 
temu svetu, ki hrepeni po Bogu in miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

     25. januarja 2012. "Dragi otroci! Z radostjo vas tudi danes kličem: odprite svoja srca in prisluhnite 
mojemu klicu! Znova vas želim približati svojemu Brezmadežnemu srcu, kjer boste našli pribežališče 
in mir. Odprite se molitvi, dokler vam ne postane radost. Po molitvi vam bo Najvišji dal obilje milosti 
in postali boste moje iztegnjene roke v tem nemirnem svetu, ki hrepeni po miru. Otročiči, pričujte s 
svojim življenjem za vero in molite, da bi vera iz dneva v dan rasla v vaših srcih. Jaz sem z vami. 
Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2012. "Dragi otroci! V tem času vas na poseben način kličem: molite s srcem. Otročiči, 
vi veliko govorite a malo molite. Berite, premišljujte Sveto pismo in besede v njem napisane naj vam 
bodo življenje. Jaz vas spodbujam in ljubim, da bi v Bogu našli vaš mir in radost življenja. Hvala vam, 
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2012. "Dragi otroci! Tudi danes vam želim z radostjo dati svoj materinski blagoslov in vas
poklicati k molitvi. Naj vam molitev postane potreba, da vsak dan bolj rastete v svetosti. Delujte bolj na
svojem spreobračanju, ker ste daleč, otročiči. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2012. "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi in naj se vaše srce, otročiči, odpre 
Bogu kakor cvet toplini sonca. Jaz sem z vami in posredujem za vse vas. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. maja 2012. "Dragi otroci! Tudi danes vas vabim k spreobračanju in svetosti. Bog vam želi po 
molitvi dati radost in mir, vi pa ste, otročiči, še daleč, navezani na zemljo in na zemeljske stvari. Zato 
vas znova vabim: odprite svoje srce in pogled k Bogu in Božjim stvarem, in radost in mir bosta 
zavladala v vaših srcih. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2012. "Dragi otroci! Z velikim upanjem v srcu, vas tudi danes kličem k molitvi. Če molite,
otročiči, ste z menoj in iščete voljo mojega Sina in jo živite. Bodite odprti in živite molitev in naj vam 
bo v vsakem trenutku začimba in radost vaše duše. Z vami sem in za vse vas posredujem pri svojem 
sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu!"

    25. julija 2012. "Dragi otroci! Danes vas kličem k dobremu. Bodite nosilci miru in dobrote v tem 
svetu. Molite, da vam Bog da moč, da bi v vašem srcu in življenju vedno vladala upanje in ponos, ker 
ste božji otroci in nosilci Njegovega upanja temu svetu, ki je brez radosti v srcu in brez prihodnosti, ker
nima srca odprtega k Bogu, ki je vaša rešitev. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta2012.   "Dragi otroci! Tudi danes, z upanjem v srcu, prosim za vas in se Najvišjemu 
zahvaljujem za vsakega od vas, ki s srcem živite moja sporočila. Zahvaljujte se Božji ljubezni, da 
morem vsakega od vas ljubiti in voditi po mojem Brezmadežnem Srcu in k spreobrnjenju. Odprite 
svoja srca in odločite se za svetost; in upanje bo rodilo radost v vaših srcih. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2012. "Dragi otroci! Ko gledate v naravi bogastvo barv, ki vam jih daje Najvišji, 
odprite srce in s hvaležnostjo molite za vse dobro, ki ga imate in recite: tu sem ustvarjen za večnost, in 
hrepenite po nebeških stvareh, ker vas Bog ljubi z neizmerno ljubeznijo. Zato vam je tudi mene dal, da 
vam povem: samo v Bogu je vaš mir in upanje, dragi otroci. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu."



    25. oktobra 2012. "Dragi otroci! Danes vas kličem, da molite po mojih namenih. Obnovite post in 
molitev, ker je satan moder in privlači mnogo src h grehu in propadu. Jaz vas kličem, otročiči, k 
svetosti in da živite v milosti. Častite mojega Sina, da vas On napolni s svojim mirom in ljubeznijo, po 
katerih hrepenite. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2012. "Dragi otroci! V tem milostnem času vas vse vabim, da obnovite molitev. 
Odprite se sveti spovedi, da bi vsak od vas z vsem srcem sprejel moj klic. Z vami sem in vas ščitim 
pred pogubo greha, vi se pa morate odpreti poti spreobrnjenja in svetosti, da bi vaše srce gorelo iz 
ljubezni do Boga. Dajte Mu čas in On se vam bo daroval, in tako boste v Božji volji odkrili ljubezen in 
radost življenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. decembra 2012: Gospa je prišla z malim Jezuščkom v naročju in ni dala sporočila, toda mali 
Jezušček je spregovoril in rekel: "Jaz sem vaš mir. Živite moje zapovedi!" Gospa in mali Jezušček sta 
nas skupaj blagoslovila z znamenjem križa.

25. januarja 2013 "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj bo vaša molitev močna kot živi 
kamen, vse dokler s svojim življenjem ne postanete pričevalci. Pričujte o lepoti svoje vere. Z vami sem 
in pred svojim Sinom posredujem za vsakega od vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2013 "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Greh vas vleče k zemeljskim 
stvarem, jaz pa sem prišla, da vas povedem k svetosti in Božjim stvarem; vi pa se borite in vaše moči 
trošite v boju z dobrim in zlim, ki je v vas. Zato, otročiči, molite, molite, molite, dokler ne postane 
molitev za vas radost in vaše življenje bo postalo preprosta hoja k Bogu. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu!"

    25. marca 2013 "Dragi otroci! V tem milostnem času vas vabim, da vzamete v roke križ mojega 
ljubljenega Sina Jezusa in da razmišljate o Njegovem trpljenju in smrti. Naj bo vaše trpljenje združeno 
z Njegovim trpljenjem in ljubezen bo zmagala, ker je On, ki je Ljubezen, sam sebe dal iz ljubezni, da 
reši vsakega od vas. Molite, molite, molite, dokler ne zavladata ljubezen in mir v vaših srcih. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. aprila 2013 "Dragi otroci! Molite, molite, samo molite, dokler se vaše srce ne odpre v veri kakor 
cvet, ki se odpira toplim žarkom sonca. To je čas milosti, ki vam ga Bog daje po moji navzočnosti, a vi 
ste daleč od mojega srca, zato vas kličem k osebnemu spreobrnjenju in družinski molitvi. Naj vam bo 
Sveto pismo vedno v spodbudo. Vse vas blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom. Hvala vam,
ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2013 "Dragi otroci! Danes vas kličem, da bi bili močni in odločni v veri in molitvi, dokler 
vaše molitve ne bodo tako močne, da bodo odprle Srce mojega ljubljenega sina Jezusa. Molite, otročiči,
molite neprenehoma, dokler se vaše srce ne odpre Božji ljubezni. Z vami sem in posredujem za vse vas 
in molim za vaše spreobrnjenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2013 "Dragi otroci! Z radostjo v srcu vas vse ljubim in vabim, da se približate mojemu 
Brezmadežnemu srcu, da vas bom mogla še bolj približati svojemu sinu Jezusu in da vam On da svoj 
mir in ljubezen, ki sta hrana vsakemu od vas. Odprite se, otročiči, molitvi, odprite se moji ljubezni. Jaz 
sem vaša mati in vas ne morem pustiti samih v tavanju in grehu. Vi ste poklicani, otročiči, da boste 
moji otroci, moji ljubljeni otroci, da vas bom mogla vse darovati svojemu Sinu. Hvala vam, ker ste 
odzvali mojemu klicu.”



    25 julija 2013 "Dragi otroci!  Z radostjo v srcu vas vse kličem, da bi živeli vašo vero in da jo 
pričujete s srcem in zgledom v vsaki obliki. Odločite se, otročiči, da boste daleč od greha in skušnjav, 
in naj bo v vaših srcih radost in ljubezen za svetost. Otročiči, jaz vas ljubim in vas spremljam s svojim 
posredovanjem pred Najvišjim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2013 "Dragi otroci! Tudi danes mi Najvišji daje milost, da sem z vami in da vas vodim k 
spreobrnjenju. Vsak dan sejem in vas kličem k spreobrnjenju, da bi bili molitev, mir, ljubezen, žito, ki 
umirajoč rodi stoterno. Ne želim, da se vi, dragi otroci, kesate za vse tisto, kar ste mogli, a niste hoteli. 
Zato, otročiči, znova s poletom recite: "Želim biti znamenje drugim.” Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu."

    25. septembra 2013 "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem k molitvi. Naj bo vaš odnos do molitve 
vsakdanji. Molitev dela čudeže v vas in po vas, zato, otročiči, naj vam bo molitev radost. Takrat bo vaš 
odnos do življenja globlji in bolj odprt in dojeli boste, da je življenje dar za vsakega od vas. Hvala vam,
ker ste odzvali mojemu klicu.”

    25. oktobra 2013 "Dragi otroci! Danes vas kličem, da se odprete molitvi. Molitev dela čudeže v vas 
in po vas. Zato, otročiči, v preprostosti srca prosite Najvišjega, da vam da moč, da boste Božji otroci, 
ne pa da satan trese z vami kot veter z vejami. Otročiči, znova se odločite za Boga in iščite samo 
Njegovo voljo, potem boste v Njem našli radost in mir. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. novembra 2013 "Dragi otroci! Danes vas vse kličem k molitvi. Otročiči, odprite vrata srca 
globoki molitvi, molitvi s srcem, in takrat bo Najvišji mogel delovati v vaši svobodi in začelo se bo 
spreobrnjenje. Vera bo postala trdna, da boste mogli z vsem srcem reči: ‘Moj Bog, moje vse.’ Dojeli 
boste, otročiči, da je tukaj na Zemlji vse minljivo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. decembra 2013 "Dragi otroci! Nosim vam Kralja miru, da vam On da svoj mir. Vi, otročiči, 
molite, molite, molite.
Sad molitve se bo videl na obrazih ljudi, ki so se odločili za Boga in Njegovo kraljestvo. S svojim 
sinom Jezusom vas vse blagoslavljam z blagoslovom miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu.”

    25. januarja 2014 "Dragi otroci! Molite, molite, molite, da bi odsev vaše molitve imel vpliv na tiste, 
ki jih srečujete. Postavite Sveto pismo na vidno mesto v svojih družinah in berite ga, da bi besede miru 
stekle v vaša srca. Molim z vami in za vas, otročiči, da bi iz dneva v dan postajali še bolj odprti Božji 
volji. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. februarja 2014 "Dragi otroci! Vidite, slišite, občutite, da v srcih mnogih ljudi ni Boga. Ne želijo 
ga, ker so daleč od molitve in nimajo miru. Vi, otročiči, molite in živite po Božjih zapovedih. Vi bodite 
molitev, vi, ki ste od samega začetka rekli „Da" mojemu klicu." Pričujte za Boga in mojo prisotnost in 
ne pozabite, otročiči, jaz sem z vami in vas ljubim. Iz dneva v dan vas vse izročam svojemu Sinu 
Jezusu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. marca 2014 "Dragi otroci! Znova vas kličem: začnite se boriti proti grehu kot v prvih dneh, 
pojdite k spovedi in se odločite za svetost. Božja ljubezen bo po vas tekla v svet, mir bo zavladal v 
vaših srcih in izpolnil vas bo Božji blagoslov. Z vami sem in pred svojim sinom Jezusom posredujem 
za vse vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."



    25. aprila 2014 "Dragi otroci! Odprite svoja srca milosti, ki vam jo Bog daje po meni, tako, kot se 
cvet odpira toplim žarkom sonca. Bodite molitev in ljubezen za vse tiste, ki so daleč od Boga in 
Njegove ljubezni. Jaz sem z vami in za vse vas posredujem pri svojem sinu Jezusu in vas ljubim z 
neizmerno ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. maja 2014 "Dragi otroci! Molite in zavedajte se, da ste brez Boga zemlja. Zato obrnite svoje 
misli in srce k Bogu in molitvi. Zaupajte v Njegovo ljubezen. V Božjem Duhu ste vi vsi, otročiči, 
poklicani, da bi bili pričevalci. Vi ste dragoceni in jaz vas kličem, otročiči, k svetosti, k večnemu 
življenju. Zato se zavedajte, da je to življenje minljivo. Ljubim vas in vas kličem k novemu življenju 
spreobrnjenja. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. junija 2014 "Dragi otroci! Najvišji mi daje milost, da morem biti še z vami in da vas vodim v 
molitvi k poti miru. Vaše srce in dušo žeja po miru in ljubezni, po Bogu in Njegovi radosti. Zato, 
otročiči, molite, molite, molite in v molitvi boste odkrili modrost življenja. Vse vas blagoslavljam in 
posredujem za vsakega od vas pri svojem sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. julija 2014 "Dragi otroci! Ne zavedate se, kakšne milosti živite v tem času, v katerem vam 
Najvišji daje znamenja, da bi se odprli in spreobrnili. Vrnite se k Bogu in molitvi in naj v vaših srcih, 
družinah in skupnostih zavlada molitev, da vas bo Sveti Duh vodil in spodbujal, da bi bili z vsakim 
dnem bolj odprti Božji volji in Njegovemu načrtu za vsakega od vas. Jaz sem z vami ter s svetimi in z 
angeli posredujem za vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. avgusta 2014 "Dragi otroci! Molite po mojih namenih, ker satan želi uničiti načrt, ki ga imam 
tukaj, in vam ukrasti mir. Zato, otročiči, molite, molite, molite, da bi Bog mogel delovati po vsakem od 
vas. Naj bodo vaša srca odprta Božji volji. Jaz vas ljubim in blagoslavljam s svojim materinskim 
blagoslovom. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu."

    25. septembra 2014 "Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi tudi vi bili kot zvezde, ki s svojim 
sijajem dajejo svetlobo in lepoto drugim, da se radujejo. Otročiči, bodite tudi vi sijaj, lepota, radost in 
mir, posebej pa molitev za vse tiste, ki so daleč od moje ljubezni in od ljubezni mojega sina Jezusa. 
Otročiči, pričujte za svojo vero in molitev v radosti, v radosti vere, ki je v vaših srcih, in molite za mir, 
ki je dragocen Božji dar. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. oktobra 2014 "Dragi otroci! Molite v tem milostnem času in prosite vse svete, ki so že v svetlobi,
naj posredujejo za vas. Naj vam bodo oni zgled in spodbuda iz dneva v dan na poti vašega 
spreobračanja. Otročiči, zavedajte se, da je vaše življenje kratko in minljivo. Zato hrepenite po večnosti
in pripravljajte svoja srca v molitvi. Jaz sem z vami in posredujem pri svojemu Sinu za vsakega od vas,
posebno za tiste, ki so se meni in mojemu Sinu posvetili. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu."

    25. novembra 2014 “Dragi otroci! Na poseben način vas danes kličem k molitvi. Molite, otročiči, da 
bi dojeli, kdo ste in kam morate iti. Bodite nosilci veselega oznanila in ljudje upanja. Bodite ljubezen 
za vse tiste, ki so brez ljubezni. Otročiči, vse boste mogli biti in uresničiti samo, če boste molili in boste
odprti Božji volji, Bogu, ki vas želi voditi k večnemu življenju. Jaz sem z vami in iz dneva v dan 
posredujem za vas pri svojem Sinu Jezusu. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

    25. decembra 2014 “Dragi otroci! Tudi danes vam v naročju prinašam svojega sina Jezusa in ga 
prosim za mir za vas in za mir med vami. Molite in častite mojega Sina, da v vaša srca pride Njegov 
mir in radost. Molim za vas, da bi bili čim bolj odprti molitvi. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu.”



    25. januarja 2015 “Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, živite v molitvi svoj poklic. Kot nikoli doslej
želi satan sedaj s svojim okuženim vetrom sovraštva in nemira zadušiti človeka in njegovo dušo. V 
mnogih srcih ni radosti, ker ni Boga, niti molitve. Sovraštvo in vojna rasteta iz dneva v dan. Kličem 
vas, otročiči, pričnite znova z zanosom hojo svetosti in ljubezni, ker sem jaz zaradi tega prišla med vas.
Bodimo skupaj ljubezen in odpuščanje za vse tiste, ki znajo in hočejo ljubiti samo s človeško 
ljubeznijo, ne pa s tisto neizmerno Božjo ljubeznijo, h kateri vas kliče Bog. Otročiči, naj bo upanje na 
boljši jutri vedno v srcu. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. februarja 2015 “Dragi otroci! V tem milostnem času vas vse kličem: več molite in manj govorite.
V molitvi iščite Božjo voljo in jo živite po zapovedih, h katerim vas Bog kliče. Jaz sem z vami in z 
vami molim. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. marca 2015 “Dragi otroci! Tudi danes mi Najvišji dopušča, da sem z vami in da vas vodim na 
poti spreobrnjenja. Mnoga srca so se zaprla milosti in postala gluha za moj klic. Vi, otročiči, molite in 
se borite proti skušnjavam in vsem zlim načrtom, ki vam jih preko modernizma ponuja hudič. Bodite 
močni v molitvi in s križem v rokah molite, da vas zlo ne uporabi in ne zmaga v vas. Jaz sem z vami in 
molim za vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. aprila 2015 “Dragi otroci! Z vami sem tudi danes, da vas vodim k odrešenju. Vaša duša je 
nemirna, ker je duh slaboten in utrujen od vseh zemeljskih stvari. Vi, otročiči, molite k Svetem Duhu, 
da vas preobrazi in napolni s svojo močjo vere in upanja, da bi bili trdni v tem boju proti zlu. Jaz sem z 
vami in posredujem za vas pred svojim Sinom Jezusom. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. maja 2015 “Dragi otroci!Tudi danes sem z vami in z radostjo vas vse kličem: molite in verujte v 
moč molitve. Odprite svoja srca, otročiči, da vas Bog napolni s svojo ljubeznijo in vi boste radost 
drugim. Vaše pričevanje bo močno in vse, kar delate, bo prepleteno z Božjo nežnostjo. Jaz sem z vami 
in molim za vas in vaše spreobrnjenje, vse dokler Boga ne postavite na prvo mesto. Hvala vam, ker ste 
se odzvali mojemu klicu.”

    25. junija 2015 “Dragi otroci! Tudi danes mi Najvišji daje milost, da vas morem ljubiti in klicati k 
spreobrnjenju. Otročiči, naj bo Bog vaš jutri; ne vojna in nemir, ne žalost, temveč radost in mir morata 
zavladati v srcu vsakega človeka, toda brez Boga miru ne boste nikoli našli. Otročiči, zato se vrnite k 
Bogu in molitvi, da bo vaše srce z radostjo prepevalo. Jaz sem z vami in vas ljubim z neizmerno 
ljubeznijo. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

    25. julija 2015 “Dragi otroci! Z radostjo sem tudi danes z vami in vas vse kličem, otročiči, molite, 
molite, molite, da bi dojeli ljubezen, ki jo imam za vas. Moja ljubezen je močnejša od zla, otročiči, zato
se približajte Bogu, da bi občutili mojo radost v Bogu. Brez Boga, otročiči, nimate prihodnosti, nimate 
upanja, niti odrešenja, zato pustite zlo in izberite dobro. Jaz sem z vami in z vami posredujem pred 
Bogom za vse vaše potrebe. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. avgusta 2015 “Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da bi bili molitev. Naj vam bo molitev kot 
krila za srečanje z Bogom. Svet je v trenutku preizkušnje, ker je pozabil in zapustil Boga. Zato bodite 
vi, otročiči, tisti, ki iščejo in ljubijo Boga nad vse. Jaz sem z vami in vas vodim k svojemu Sinu, toda vi
morate reči svoj DA v svobodi Božjih otrok. Posredujem za vas in vas ljubim, otročiči, z brezmejno 
ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”    

    25. septembra 2015 “Dragi otroci! Tudi danes prosim Svetega Duha, da napolni vaša srca z močno 



vero. Molitev in vera bosta napolnili vaše srce z ljubeznijo in veseljem in vi boste znamenje za tiste, ki 
so daleč od Boga. Spodbujajte, otročiči, drug drugega k molitvi s srcem, da bi molitev izpolnila vaše 
življenje in vi boste z vsakim dnem, otročiči, predvsem pričevalci služenja Bogu v čaščenju in 
bližnjemu v potrebi. Jaz sem z vami in posredujem za vse vas. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu.”

    25. oktobra 2015 “Dragi otroci! Moja molitev je tudi danes za vse vas, posebno za vse tiste, ki so 
postali trdih src za moj klic. Živite v dnevih milosti in se ne zavedate darov, ki vam jih Bog daje preko 
moje prisotnosti. Otročiči, odločite se tudi danes za svetost in si vzemite za zgled svetnike današnjega 
časa in videli boste, da je svetost resničnost za vse vas. Radujte se v ljubezni, otročiči, da ste v Božjih 
očeh neponovljivi in nezamenljivi, ker ste Božja radost v tem svetu. Pričujte za mir, molitev in 
ljubezen. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. novembra 2015 “Dragi otroci! Danes vas vse kličem: molite po mojih namenih. Mir je v 
nevarnosti, zato, otročiči, molite in bodite nosilci miru in upanja v tem nemirnem svetu, kjer satan 
napada in skuša na vse načine. Otročiči, bodite trdni v molitvi in pogumni v veri. Jaz sem z vami in 
posredujem pri svojem Sinu Jezusu za vse vas.Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”    

    25. decembra 2015 “Dragi otroci! Tudi danes vam prinašam svojega Sina Jezusa in iz naročja vam 
dajem Njegov mir in hrepenenje po nebesih. Molim z vami za mir in vas kličem, da bi bili mir. Vse vas 
blagoslavljam s svojim materinskim blagoslovom miru. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. januarja 2016 “Dragi otroci! Tudi danes vas vse kličem k molitvi. Brez molitve ne morete živeti, 
ker je molitev veriga, ki vas približuje Bogu. Zato se, otročiči, v ponižnosti srca vrnite k Bogu in 
Njegovim zapovedim, da bi z vsem srcem mogli reči: kakor v nebesih, naj bo tako tudi na zemlji. Vi, 
otročiči, ste svobodni, da se v svobodi odločite za Boga ali proti Njemu. Vidite, kam vas želi satan 
povleči, v greh in suženjstvo. Zato se, otročiči, vrnite k mojemu srcu, da bi vas jaz mogla povesti k 
svojemu Sinu Jezusu, ki je pot, resnica in življenje. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. februarja 2016 “Dragi otroci! V tem milostnem času vas vse kličem k spreobrnjenju. Otročiči, 
malo ljubite , še manj pa molite. Izgubljeni ste in ne veste, kaj je vaš cilj. Vzemite križ, glejte Jezusa in 
sledite mu. On se vam daruje do smrti na križu, ker vas ljubi. Otročiči, kličem vas, vrnite se k molitvi s 
srcem, da boste v molitvi našli upanje in smisel svojega življenja. Jaz sem z vami in molim za vas. 
Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

    25. marca 2016 “Dragi otroci! Danes vam prinašam svojo ljubezen. Bog mi je dovolil, da vas ljubim 
in iz ljubezni kličem k spreobrnjenju. Otročiči, vi ste siromašni v ljubezni in še niste dojeli, da je moj 
Sin Jezus iz ljubezni dal svoje življenje, da vas reši in da vam da večno življenje. Zato, molite, otročiči,
molite, da boste v molitvi dojeli Božjo ljubezen. Hvala vam, ker ste odzvali mojemu klicu.”

    25. aprila 2016 “Dragi otroci! Moje Brezmadežno Srce krvavi, ko vas gleda v grehu in grešnih 
navadah. Kličem vas, vrnite se k Bogu in molitvi, da vam bo dobro na zemlji. Bog vas preko mene 
kliče, da bi bila vaša srca upanje in radost za vse tiste, ki so daleč. Naj vam bo moj klic balzam za dušo 
in srce, da boste slavili Boga Stvarnika, ki vas ljubi in kliče za večnost. Otročiči, življenje je kratko, 
izkoristite ta čas za to, da delate dobro. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. maja 2016 “Dragi otroci! Moja prisotnost je Božji dar za vse vas in spodbuda za spreobrnjenje. 
Satan je močan in želi v vaša srca in misli vnesti nered in nemir. Zato vi, otročiči, molite, da bi vas 
Sveti Duh vodil po pravi poti radosti in miru. Jaz sem z vami in posredujem pri svojem Sinu za vas. 



Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. junija 2016 “Dragi otroci! Zahvaljujte se z menoj Bogu za dar, da sem z vami. Molite, otročiči, in
živite po Božjih zapovedih, da bi vam bilo dobro na zemlji. Danes, na ta dan milosti, vam želim dati 
svoj materinski blagoslov miru in moje ljubezni. Posredujem za vas pri svojem Sinu in vas kličem, da 
vztrajate v molitvi, da bi z vami mogla uresničiti svoje načrte. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu.”

    25. julija 2016 “Dragi otroci! Gledam vas in vidim vas izgubljene, in nimate molitve in niti radosti v 
srcu. Vrnite se, otročiči, k molitvi in postavite Boga na prvo mesto, ne pa človeka. Ne izgubljajte 
upanja, ki vam ga nosim. Otročiči, naj vam bo ta čas vsak dan bolj iskanje Boga v tišini vašega srca; in 
molite, molite, molite, dokler vam molitev ne postane radost. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu 
klicu.”

    25. avgusta 2016 “Dragi otroci! Danes želim z vami deliti nebeško radost. Vi, otročiči, odprite vrata 
srca, da bi v vašem srcu rasli upanje, mir in ljubezen, ki jo daje samo Bog. Otročiči, preveč ste 
navezani na zemljo in zemeljske stvari, zato vas satan premetava kot veter morske valove. Zato naj bo 
veriga vašega življenja molitev s srcem in čaščenje mojega Sina Jezusa. Njemu izročite svojo 
prihodnost, da bi v Njem bili drugim radost in vzor s svojim življenjem. Hvala vam, ker ste se odzvali 
mojemu klicu.”

    25. septembra 2016 “Dragi otroci! Danes vas kličem k molitvi. Naj vam bo molitev življenje. Samo 
tako se bo vaše srce napolnilo z mirom in radostjo. Bog vam bo blizu in vi ga boste občutili v svojem 
srcu kot prijatelja. Govorili boste z Njim kot z nekom, ki ga poznate in, otročiči, čutili boste potrebo po
pričevanju, ker bo Jezus v vašem srcu in vi zedinjeni v Njem. Jaz sem z vami in vas vse ljubim s svojo 
materinsko ljubeznijo. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. oktobra 2016 “Dragi otroci! Danes vas kličem: molite za mir! Pustite sebičnost in živite 
sporočila, ki vam jih dajem. Brez njih ne morete spremeniti svojega življenja. Če boste živeli molitev, 
boste imeli mir. Če boste živeli v miru, boste čutili potrebo, da pričujete, ker boste odkrili Boga, ki ga 
sedaj čutite kot oddaljenega. Zato, otročiči, molite, molite, molite in dovolite Bogu, da vstopi v vaša 
srca. Vrnite se k postu in spovedi, da bi premagali zlo v sebi in okoli sebe. Hvala vam, ker ste se 
odzvali mojemu klicu.”

    25. novembra 2016 “Dragi otroci! Tudi danes vas kličem, da se vrnete k molitvi. V tem milostnem 
času mi je Bog dovolil, da vas vodim k svetosti in preprostemu življenju, da v malih stvareh odkrijete 
Boga Stvarnika, da se Vanj zaljubite in da bo vaše življenje zahvala Najvišjemu za vse, kar vam On 
daje. Naj bo, otročiči, vaše življenje dar za druge iz ljubezni in Bog vas bo blagoslovil, vi pa pričujte 
brez koristi, iz ljubezni do Boga. Jaz sem z vami in posredujem pred svojim Sinom za vse vas. Hvala 
vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”

    25. decembra 2016 “Dragi otroci! Z veliko radostjo vam danes prinašam svojega sina Jezusa, da vam
On da svoj mir. Odprite svoja srca, otročiči, in bodite radostni, da ga morete sprejeti. Nebesa so z vami 
in se borijo za mir v vaših srcih, družinah in svetu, vi pa, otročiči, pomagajte s svojimi molitvami, da 
bo tako. Blagoslavljam vas s svojim sinom Jezusom in vas kličem, da ne bi izgubili upanja in da bi bila 
vaš pogled in srce vedno usmerjena k nebesom in večnosti. Tako boste odprti za Boga in Njegove 
načrte. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.”


