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PREJAV LÁSKY

JEŽIŠ, MÁRIA, MILUJEM VÁS, 
ZACHRÁŇTE DUŠE KŇAZOV, 

ZACHRÁŇTE DUŠE! 
s veľkou túžbou, 

tento PREJAV LÁSKY 
dokázať opakovať tisíckrát,

s každým úderom srdca, 
s každým výdychom.
(Imprimatur, Rím 29.11.13)

Keby sa ho každá duša len raz ráno a potom zasa na zá-
ver dňa opäť, len raz pomodlila, bolo by prijatých celých 
tisíc (prejavov  lásky), tak ako každá kvapka dažďa padá 
do mora, a žiadnu nemožno opäť vyloviť. Tak vyvádzam 
na svetlo svoje milosrdenstvo. Čoskoro zloba vstúpi. Opäť 
bude svetlo v dušiach, tak to vidím ja a uskutočňujem. Je to 
pre každú dušu nesmierny dar milosti.
Tento PREJAV LÁSKY má vytvárať spoločenstvo. Chcem 
vám darovať túto lásku. Každý, kto ju aspoň raz tak doká-
že, príde pred jedenástou hodinou. Hovorím vám : “Ani Ša-
lamún nebol tak oblečený.” Anjeli budú spievat chválospev
„Svätý“ a zvelebovať Moju lásku ako nikdy predtým.

Prejav lásky je bezpečnou cestou obnovy. Úryvky z publi-
kácie „Boh hovorí k duši: (Sú to výroky Pána Ježiš, ktoré 
zveril nemeckej mystičke Justine Klotzovej).
Prosím, navštívte webové stránky:
http://www.botschaftderliebe-gottsprichtzurseele.org/
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