
OBSAH MODLITEB 

 

 

I. Modlitby modlitební kampaně 

 

1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 

2. Modlitba za celosvětové vládce. 

3. Zbav svět strachu, můj Pane. 

4. Sjednoť všechny rodiny. 

5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího. 

6. Modlitba za zastavení antikrista. 

7. Modlitba za ty, kteří odmítají milosrdenství. 

8. Modlitba za vyznání hříchů. 

9. Nabídnout utrpení jako dar. 

10. Nést plamen tvé lásky. 

11. Přestaňte nenávidět vizionáře. 

12. Modlitba za vyvarování se hříchu pýchy. 

13. Modlitba za milost ochrany pro ztracené duše. 

14. Modlitba za ochranu před atomovou válkou. 

15. Modlitba díků za dar Božího milosrdenství. 

16. Modlitba za přijetí milostí, nabízených během Varování. 

17. Modlitba o milosrdenství pro ztemnělé duše. 

18. Modlitba o zastavení antikrista. 

19. Modlitba za mladé lidi. 

20. Modlitba o zastavení antikrista před zničením mých dětí. 

21. Chvála a dík všemohoucímu Stvořiteli. 

22. Modlitba pro katolické duchovenstvo. 

23. Modlitba za papeže Benedikta. 

24. Modlitba za plnomocné odpustky k úplnému odpuštění hříchů. 

25. Modlitba za ochranu vizionářů. 



26. Modlitba svatého růžence. 

27. Modlitba za mír na světě a za odvrácení atomové války. 

28. Modlitba za zachování tvých křesťanských církví na zemi. 

29. Modlitba za ochranu veřejného vyznávání křesťanské víry. 

30. Modlitba k Bohu Otci. 

31. Modlitba za zastavení vůdců, přivádějících do nouze nevinné lidi. 

32. Modlitba za zastavení potratů v Irsku. 

33. Modlitba za přijetí pečetě živého Boha. 

34. Můj dar půstu Ježíši. 

35. Modlitba za duše, aby vešly do ráje. 

36. Pomoz mi uctívat pravého Boha. 

37. Modlitba za sjednocení všech Božích dětí. 

38. Modlitba za záchranu katolické církve. 

39. Modlitba za přípravu duší na Nový ráj a na můj Druhý příchod. 

40. Modlitba duchovenstva za přípravu duší na Druhý příchod. 

41. Modlitba za duše nevěřících. 

42. Modlitba daru půstu k odvrácení zavedení jediné světové měny. 

43. Modlitba za záchranu duší během Varování. 

44. Modlitba za sílu k obraně mé víry proti falešnému prorokovi. 

45. Modlitba o pomoc Ježíše proti negativním myšlenkám. 

46. Modlitba za moje vysvobození z okovů Satana. 

47. Modlitba za opětovné zažehnutí mé lásky k Ježíši. 

48. Modlitba o milost hlásat Druhý příchod Krista. 

49. Modlitba za slib věrnosti křesťanských duchovních. 

50. Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi. 

51. Modlitba o dar Ducha Svatého. 

52. Modlitba k Otci. 

53. Modlitba za katolickou církev. 

54. Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války. 

55. Modlitba k přípravě na Varování. 



56. Modlitba za ochranu pro nejsvětější eucharistii. 

57. Modlitba pro duchovní – Ježíši, dovol mi uslyšet tvé volání. 

58. Modlitba za obrácení. 

59. Slib věrnosti Boží vůli. 

60. Modlitba za obrácení rodin během varování. 

61. Modlitba za odvrácení jediné celosvětové nadvlády. 

62. Modlitba za ztracené a bezmocné hříšníky. 

63. Udržuj mě silným na této cestě. 

64. Zachraň mé bratry a sestry. 

65. Modlitba za ty, kteří jsou ve smrtelném hříchu. 

66. Pomoz mi zůstat věrný tvému Nejsvětějšímu Slovu. 

67. Udržuj mé děti v bezpečí od krále lží. 

68. Ochraňuj mě před vlivem Satana. 

69. Modlitba k Bohu Otci, aby lidé přijali jeho Boží vůli. 

70. Modlitba za duchovenstvo, aby zůstalo pevné a věrné Svatému Slovu Boha. 

71. Modlitba za ochranu před pronásledováním. 

72. Modlitba mého stoupence. 

73. Modlitba za mladé duše, za mladé děti. 

74. Modlitba o dar rozlišení. 

75. Předávám ti, drahý Ježíši, mou bolest. 

76. Modlitba ateisty. 

77. Modlitba za Velkou Británii. 

78. Zachraň mě od Zlého. 

79. Modlitba za dvě miliardy ztracených duší. 

80. Modlitba za duše těch, kteří se dopouštějí vraždy. 

81. Projevy přízně, udělované při přijímání Těla mého syna. 

82. Za vítězství zbytku mé církve. 

83. Za zmírnění trestů. 

84. Modlitba za osvícení duší elit, které vládnou světu. 

85. Za záchranu Spojených států amerických z rukou mistra klamu. 



86. Uvolni mě z muk pochybností. 

87. Ochraňuj náš národ před zlem. 

88. Za duše po Varování. 

89. Za ubohé hříšníky. 

90. Díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod. 

91. Abych zůstal věrný své víře. 

92. Za milost vytrvalosti. 

93. Za slzy obrácení. 

94. Za uzdravení těla, mysli a duše. 

95. Za pomoc najít čas k modlitbě. 

96. Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny. 

97. Za sjednocení modlitebních skupin. 

98. Aby Boží milost pokryla světové vůdce. 

99. Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu. 

100. Za přežití křesťanství. 

101. Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše. 

102. Za udržení důvěry a víry v Boží poselství světu. 

103. Za sdílení kalichu utrpení s Kristem. 

104. Vysvoboď tyto duše z otroctví. 

105. Dar obrácení druhých lidí. 

106. O milosrdenství pro mladistvé, kteří neuznávají Boha. 

107. Zachraň mě před pekelným ohněm. 

108. Výstup na horu Kalvárii. 

109. O dar důvěry. 

110. Pro kněze, aby zůstali věrni tvému svatému Slovu. 

111. K zasvěcení vašich dětí Ježíši Kristu. 

112. O milost spásy. 

113. Za porážku zla ve vaší zemi. 

114. Pro kněze, aby přijali dar Pravdy. 

115. O dar obrácení. 



116. Zachraň mě od zla lží. 

117. Za ty, kteří prodali své duše. 

118. Za ztracenou generaci mladých duší. 

119. Cítit Ježíšovu lásku. 

120. Za zastavení rozšíření války. 

121. Věrnost armádě Ježíše Krista. 

122. Za zasvěcení drahocenné krvi Ježíše Krista. 

123. Dar svobodné vůle Bohu. 

124. Vyslyš mou prosbu o svobodu. 

125. Za obranu nejsvětějšího Božího Slova. 

126. Přestát náboženské pronásledování. 

127. Za záchranu mé duše a duší mých milovaných. 

128. Za shromáždění a sjednocení všech duší. 

129. O dar lásky. 

130. Novéna spásy. 

131. Modlitba milosrdenství. 

132. Ke zřeknutí se Satana, na ochranu této mise. 

133. Volání k návratu k Bohu. 

134. Uvěřit v Boží existenci. 

135. Za obranu Pravdy. 

136. Abychom se drželi tvého Slova. 

137. Modlitba obnovy. 

138. Za ochranu před nenávistí. 

139. O sílu porazit zlo. 

140. Za ochranu andělskou hierarchií. 

141. Za ochranu před pronásledováním. 

142. Příprava na smrt. 

143. Za ochranu mise spásy. 

144. Za ochranu křesťanské víry. 

145. Naplň mě svým darem lásky. 

146. Za ochranu před klamem. 

147. Bože Otče, buď milosrdný k těm, kdo odmítají tvého Syna. 



148. Přijď mi na pomoc. 

149. Pro nalezení Boží lásky. 

150. K záchraně duší nevěřících. 

151. Za obranu víry 

152. Pomoz mi v mé hodině bezmoci. 

153. Dar ochrany pro děti. 

154. Modlitba dne svátku Matky Spásy. 

155. Za ochranu mise spásy. 

156. Za ochranu před nenávistí. 

157. Za duše v zajetí. 

158. Za ochranu před jednotným světovým náboženstvím. 

159. Úpěnlivá prosba o Boží lásku. 

160. Pomoz mi Tě více milovat. 

161. O důvěru a pokoj. 

162. Za ochranu slabých a nevinných. 

163. Zachraň mě před pronásledováním. 

164. Modlitba míru pro národy. 

165. O dar věčného života. 

166. Za omezení vraždění nevinných. 

167. Ochraňuj mou rodinu. 

168. O dar Boží lásky. 

169. Za spásu všech, kdo odmítají Krista. 

170. Za zachování Slova Božího. 

 

II. Litanie Ježíš lidstvu 

1. Za ochranu před falešným prorokem. 

2. Za milost imunity před plameny pekla. 

3. Braňte Boží Slovo. 

4. Za zmírnění trestu Boha Otce. 

5. Za záchranu těch, kteří jsou ve smrtelném hříchu. 

6. O dar milostí. 



III. Ostatní modlitby 

 

1. Modlitba o spásu. 

2. Modlitba agnostiků a ateistů. 

3. Modlitba za obrácení nevěřících. 

4. Modlitba, aby Ježíš mohl odhalit svou přítomnost. 

5. Modlitba za okamžité odpuštění. 

6. Modlitba za obrácení ostatních. 

7. Modlitba o odvahu. 

8. Každodenní modlitba. 

9. Modlitba o rozpoznání pravosti poselství. 

10. Modlitba o východisko ze starostí. 

11. Modlitba za ubohé a stydící se duše. 

12. Modlitba, abychom vytrvali na cestě Pána, i když nám ostatní v tom budou bránit. 

13. Modlitba za slepé duše, které jsou ztraceny. 

14. Modlete se, abyste odolali ohavnosti, která přichází. 

15. Modlitba o dar osvícení. 

16. Modlitba o imunitu. 

17. Modlitba za odvrácení jediné světové měny. 

18. Modlitba pro mladé lidi: Otevři mé oči. 

19. Modlitba, abych se stal malým jako dítě. 

20. Modlitba o milost moudrosti, klidu a rozlišení. 

21. Modlitba pro ateisty během Varování. 

22. Modlitba, aby Ježíš žehnal našim nepřátelům. 

23. Modlitba o klíč k Novému ráji. 

24. Úvodní modlitba pokorného služebníka. 

25. Výraz pravé lásky k Ježíši. 

26. Modlitba za ztracené duše v den Varování. 

27. Modlitba o věčnou spásu. 

28. Modlitba k svatému archandělu Michaelovi. 



29. Modlitba pro čas, kdy budete snášet těžkosti na cestě Pána. 

30. Zachraň mě od lží Satana. 

31. Modlitba toho, kdo trpí a nemá žádnou naději. 

32. Modlitba, abych poznal svou účast na šíření poselství. 

33. Modlitba, abych byl schopen jít cestou spásy. 

34. Modlitba dovolující Bohu Nejvyššímu otevřít vaše srdce. 

35. Modlitba na Velký Pátek. 

36. Modlitba pro vyvolené duše, které snášejí utrpení až za mez jejich odolnosti. 

37. Modlitba k Ježíši, aby nás zachránil při svém Druhém příchodu. 

38. Modlitba pro ty, kdo budou bránit Slovo Boží, až přijdou těžkosti. 

39. Modlitba k odevzdání se do svaté Boží vůle. 

40. Modlitba o lásku, pokoru a následování Boží vůle. 

41. Modlitba o dary vhledu, vytrvalosti, trpělivosti a lásky. 

 

 


