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DEVETDNEVNICA ZA PRIPRAVO 

NA POPOLNO POSVETITEV 

PREDRAGOCENI  KRVI  JEZUSA  KRISTUSA 

 

 

Molitve v času devetdnevnice 
 

Vsak dan molimo: 

En del Marijinega rožnega venca 

Rožni venec Predragocene Krvi (I. knjiga – stran 18)  

Posvetilna molitev PJK (stran 97) 

Rožni venec Prenove (II. knjiga – stran 11) 

Tolažilne in Častilne molitve (I. knjiga – stran 29-45) 

Dnevno branje sporočil in razmišljanje (od strani 21 dalje) 

Eden z bolečino prežet proseči klic (I. knjiga, od 46 dalje) 

Spravna molitev s Trnjevo krono (I. knjiga – stran 81) 

Molitev za razodetje Božje volje (I. knjiga – stran 70) 

Molitev za vladavino Slave na zemlji (I. knjiga – stran 73). 

 

Dnevno branje 
 

1. DAN: KESANJE 

2.7.2000; 26.11.1999; 10.3.2003  15.7.2003 

Molitev: Prvi z bolečino prežet proseči klic (I. knj.-str.46) 

Namen: milost resnične ljubezni 

 

2. DAN: KLIC K LJUBEZNI 

1.7.2000; 5.7.2000; 7.7.2000 in 20.4.2000; 2.7.2003 

Molitev: Drugi z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.49) 

Namen: milost čistosti 

 

3. DAN: POT PUŠČAVE 

20.7.2000; 21.7.2000; 22.7.2000; 3.7.2003 
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Molitev: Tretji z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.52) 

Namen: milost vztrajnosti v pravi veri. 

 

4. DAN: MNOGI SE USTAVIJO NA POTI  

5.4.2000; 9.7.2000; 4.7.2003 

Molitev: Četrti z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.55) 

Namen: za krepost upanja 

 

5. DAN: KRIŽ ODPUŠČANJA 

23.7.2000; 5.7.2003 

Molitev: Peti z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.57) 

Namen: za milost potrpežljivosti. 

 

6. DAN: KRIŽ RESNICE 

24.7.2000; 16.6.2000 

Molitev: Šesti z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.60) 

Namen: za krepost pokorščine in resnice 

 

7. DAN: KRIŽ PONIŽNOSTI 

25.7.2000; 27.7.2000, 7.7.2003 

Molitev: Sedmi z bolečino prežet proseči klic (I.knj.-str.63) 

Namen: za krepost ponižnosti 

 

8. DAN: KLIC V GETSEMANI 

2.3.2000; 24.3.2000; 8.7.2003 

Namen: za razširitev Pobožnosti Predragocene Krvi  

              Jezusa Kristusa in rast Cerkve. 

 

9.DAN: ZNAMENJE (PEČAT) 

11.12.1998;  23.7.1999; 30.7.1999,ob 14. uri, 17.3.2000 in 

6.7.2000; 9.7.2003 

Namen: za zaščito Orodij Pobožnosti 
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BRANJE  SPOROČIL V ČASU  DEVETDNEVNICE 

PRED  POSVETITVIJO 

 

 

Prvi dan devetdnevnice: KESANJE 

Namen: Milost resnične Ljubezni 

 

2. julij 2000        Čas: 19:30 

Kraj prikazanja: Župnijska kapela Lurške Matere Božje, 

                           IMEZI OWA 
                                

OTROCI, IZKAZUJETE MI PREMALO LJUBEZNI 
 

Danes je drugi dan devetdnevnice v mesecu juliju. Ko sem se 

približal svetemu Svetišču sem videl poveličano Obličje, ki 

je izžarevalo iz Najsvetejšega Zakramenta na oltarju. Ob-

sijali so me Božji žarki. V trenutku se je spustil oblak in 

prekril ves prostor. V oblaku se je pojavilo Sveto Oblič-

je hudo trpečega Jezusa Kristusa, ki mirno reče:  
 

»Moji otroci, vi Mi izkazujete premalo ljubezni! Vedite 

danes, da ste Moje največje trpljenje, ki ga trpim. Jaz trpim 

zaradi vaše nezvestobe, vaše nečistosti, vaše  brezbrižnosti in 

vašega prezira. Ne pozabite, Moji mali ljubitelji, da vas po-

znam. Povem vam, vaša imena so zapisana v Mojem Srcu. 

Spominjam se jih vedno, ko bolečina in teža grehov svetá 

padejo Name. Vaša imena sem si zapomnil. Jaz izgovarjam 

vaša imena! Iščem vas, da bi Me tolažili. Velikokrat niste 

vredni, da bi bili Moji tolažniki.  Mnogi od vas dvomijo v 

Moje trpljenje, kjerkoli pogledam na vas. Jaz Sem Jezus, ki 

vas ljubi, Jaz vas kličem Moji ljubitelji, toda vi Mi izkazujete 

premalo ljubezni.     

Otroci Moji, poglejte v svet, videli boste, da se je hudič utele-

sil v otrocih teme. Razgaljeno se oblačijo in se krasijo s pe-
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klensko modo ter brez sramu hodijo po ulicah vaših mest in 

velemest. Oni poznajo in razumejo ta čas, zato noč in dan 

delajo proti vašim dušam. Resnično, osvojijo veliko duš. Mo- 

ji otroci, ali vidite,  da  oni zelo ljubijo svojega gospodar-

ja? Izkazujejo popolno ljubezen svojemu brezbožnemu go-

spodarju, ki jim pravi: ‘Trdo delajte, osvojite zame njihove 

duše, imamo le malo časa. Nagradil vas bom s slavo sveta!’ 

Moji otroci, otroci teme so dali svoja življenja svoje-

mu brezbožnemu gospodarju in nazadnje izgubijo. Zakaj Mi 

vi ne zmorete ponuditi vaših življenj in živeti? Vi pa izberete 

samo to, da Mi izkažete delno ljubezen. 

OTROCI,  ZAKAJ NE RAZUMETE SEDANJEGA ČASA? 

Zakaj ne morete zdaj spoznati in delati za svoje rešenje? 

Osvojite Zame veliko duš! Vzemite jih s seboj in tecite za 

svoja življenja.  Jaz vam obljubljam  Nebesa. Moja obljuba je 

resnična. Jaz se nikoli ne spreminjam.« 
 

»Otroci, Moje trpljenje, bi morala biti vaša skrb. Jaz Sem 

poslal svojega angela k vam, da vas je naučil Mojo trpe-

čo molitev. Prosili ste za združenje naših src, da bi vi čutili, 

kar jaz čutim, toda celo sedaj se Moje trpljenje ne dotakne 

vašega srca! Zelo boli Moje Srce vaša nezvestoba, vaša 

hladnost in vaš prezir, toda to ugaja vašemu srcu. Zelo boli 

Moje Srce zla moda sveta, toda ta ugaja vašem srcu. Smejite 

se, ko jih vidite, medtem ko je vaš Gospodar v hudem trp-

ljenju. Občasno jim celo sledite. Posnemate jih. 
 

Otroci, naučite se danes, da lahko en sam odpustljiv greh 

zadrži vašo dušo milijone let v prečiščujočem ognju Vic, 

medtem ko en sam smrtni greh pripelje dušo do večnega 

trpljenja v peklu. Kako potem mislite, da boste ubežali? 

Učite se zdaj in tecite za svoje življenje! Moje Srce zelo boli 

to, da se sramujete samih sebe, ker ste Moji sledilci. Vi želite 
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živeti kot otroci teme, zato da bi se izognili kritiziranju 

sodelavcev brezbožnega. Sramujete se Mene in Mojega uče-

nja v teh brezbožnih in hudobnih dneh. Vi zdaj zavračate 

Nebesa. Kmalu jih boste iskali. Vsi, ki so kandidati za nebe-

sa, morajo še naprej posnemati nebeška bitja, zato ker vidi-

te, Moji otroci, da otroci teme posnemajo peklenske demone, 

ki se razgaljeno oblačijo in žive v krivici.  

Obstaja nebeška lepota in zemeljska lepota. Otroci, rotim 

vas, da izberite Nebeško lepoto. Razumite čas in tecite za 

svoje življenje. Otroci, ne promovirajte dela Zlobneža. Veli-

ko je simbolov brezbožnosti na svetovnem trgu. Ti niso za 

vas. Bodite modri, da boste razumeli pretkana pota Zlobneža, 

ker so oni modri, da razumejo vaše poti. 

Otroci, storite to, da izpopolnite svojo ljubezen do Mene. 

Izkazujem vam veliko ljubezeni, vi pa Mi izkazujete malo 

ljubezni. 

 

Darujte svoje molitve jutri predvsem za čistost Mojih duho-

vnikov. Sovražnik je pridobil veliko prednost nad njihovo 

svetostjo. Veliko število, pravim vam, veliko število jih je 

izgubilo milost. Izprosite jim posvečujočo milost za njihov 

blagor! Jaz sem zelo nezadovoljen z načinom, kako delijo 

Zakrament pokore. 

Otroci, najmogočnejši Angel v nebesih nima moči, da bi od-

pustil najmanjši odpustljivi greh. Jaz pa sem dal to moč 

umrljivem človeku, Mojim duhovnikom, da bi izvajali to 

služenje za Moje ljudstvo. Vedite vi, Moji duhovniki, da 

je ena sama moč odpustiti smrtni greh, večja kot moč, ki 

sem jo Jaz uporabil pri stvarjenju. Potrebujem vaše 

zatajevanje. Potrebujem vašo svetost. Priporočam vam, da 

si nadenite štolo, ko vršite ta veliki Zakrament. 

Jaz sem hudo trpeči Jezus Kristus, ki vas je izbral in vas 

naredil za Moje duhovnike. Od vas zahtevam, kar JAZ SEM! 
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Vi ste moje največje trpljenje, ki ga trpim. Močno vas 

ljubim. Blagoslavljam vas.« 

Takoj je videnje prešlo, potem sem prišel k sebi. 

 

26. november 1999           Čas: polnoč                                                                                          

Kraj dogajanja: Župnijska kapela Lurške Matere Božje,  

                         IMEZI OWA 
 

IŠČEM VERONIKE POSLEDNJEGA ČASA, A NE 

NAJDEM NOBENE 
 

Med to uro sem med svojo molitvijo Obnove imel videnje 

Svetega Obličja hudo trpečega Jezusa Kristusa. Rekel mi je: 
 

»Moj sin, preostanek adventnega časa preživi v popolni me- 

ditaciji, v premišljevanju o tem, kdo je hudo trpeči Jezus 

Kristus. Iščem Veronike poslednjega časa, da bi me tolažile. 

Nobene ne najdem. Sin, Jaz sem hudo trpeči Jezus Kristus, 

katerega vaši grehi držijo v trpljenju že 2000 let. Pridi bliže k 

Meni. Jaz vas vse blagoslavljam.« 

 

10. marec 2003   Čas: 15:00 

Kraj prikazanja: Puščava na gori Karmel, OLO 
                     

BITKA PROTI RESNIČNEMU ŽIVEMU BITJU 
 

Med to uro sem videl v videnju hudo trpečega Jezusa Kristu-

sa, ki se mi je prikazal in rekel:  
 

»Moj sin, prišel sem, da ti spregovorim o treh sovražnikih, ki 

se bojujejo proti tvojemu resničnemu živemu bitju. 

Ti sovražniki so JAZ (ego),  SVET IN SATAN. To so resnični  

sovražniki, ki so prisegli, da bodo uničili resničnega človeka 

v vas. 

O, že slišim grenak pogovor o tebi, svetu in Satana proti tvo-  
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jemu resničnem živemu bitju. Jaz lahko slišim tvoj ego, ki 

pravi tvoji duši: 'Uničil te bom. Pahnil te bom v pekel.’ In 

tvoja duša, tvoje resnično živo bitje odgovori: 'Negovala te 

bom. Očistila te bom. Peljala te bom v nebesa.’ 

Istočasno svet govori tvoji duši: 'Preganjal te bom. Vse bom 

naredil, da boš moja.’ In tvoja duša odgovori: 'Jaz bom 

osvojila tebe. Nisem tvoja, ampak od nebes.’ Hkrati se vplete 

Satan in reče tvoji duši: ‘Napadel te bom z jaz-om in sve-

tom. Obsodil te bom na pekel.’ Duša odgovarja: ‘Moj Go-

spodar te je premagal. Tokrat bom jaz premagala tebe.’ 

Sin, to je resnični boj med temi tremi sovražniki in dušo. Jaz 

vidim trpljenje tvoje resnične žive biti. Jaz vidim njeno trplje-

nje. Pomagaj ji, o človek! Brani jo v tej veliki bitki! Povem ti, 

brani svojo dušo pred samim seboj, proti svetu in proti Sa- 

tanu. Reši se pred človekom v sebi. Peklenski ogenj je stra- 

šen! Jaz sem hudo trpeči Jezus Kristus, Gospodar tvoje duše. 

Tišina. 

Barnabas, môli! Jaz te blagoslavljam, v Imenu Očeta in Sina 

in Svetega Duha. Amen.« 

V trenutku je videnje prešlo. 

 
1. julij 2003        Čas: 21:00 

Kraj prikazanja: Moj oltar Prenove, AWKA    
 

VAŠA SRCA PRIPRAVLJAM ZA LJUBEZEN 
 

Danes, na prvi dan meseca julija, medtem ko sem molil, sem 

imel videnje našega Gospoda, ki je kravaveč visel na Križu. 

Mirno reče: 

 

»Mir! Mir s tabo..., v teh dneh teme naj bo Mir Moje Lju-

bezni s tabo, da bo luč tvoji duši. Jaz sem hudo trpeči Jezus 

Kristus, ki te je odkupil s Svojo Krvjo. 

Barnabas, tebe in vse ljudi pozdravljam v tem Velikem mese- 
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cu Juliju, v katerem sem vse ljudi povabil, naj častijo Mojo 

Predragoceno Kri. V tem mesecu, vam bom malo razkril o 

skrivnostih Moje Predragocene Krvi. To bom storil pozneje, 

potem ko vas bom učil o ljubezni po Mojih svetnikih. Lek- 

cije ljubezni naj nosijo naslov PRIJATELJI LJUBEZNI. Bo-

dite pripravljeni, da sprejmete poslance, ki vam jih bom 

poslal. Njihove besede so Moje. 

Glej, Jaz pripravljam vaša srca za ljubezen, zato da se 

vam bodo razkrile skrivnosti Ljubezni.  Vidite  lahko, da 

sem vam malo govoril o Svoji Predragoceni Krvi, odkar sem 

vas poklical, da bi razširili pobožnost do Moje Predragocene 

Krvi. To je zato, ker niste ljubili veliko, da bi razumeli skri-

vnosti Ljubezni. Po tem pouku o Ljubezni, ko boste videli, da 

ste osvojili besede, bom začel po malem razkrivati skrivnosti 

Moje Krvi, za katero sem vas poklical, da jo častite in jo po-

nudite spoznati svetu.    

Ponovno vam rečem: Mir bodi z vami vsemi, ki klečite pred 

Menoj, da častite Mojo Kri v tem mesecu. Učite se in rastite 

v Moji ljubezni. Zato vas blagoslavljam v Imenu Očeta in 

Sina in Svetega Duha. Amen.«  

Takoj je videnje prešlo. 
 
 

Drugi dan devetdnevnice: KLIC K LJUBEZNI 

Namen: Milost čistosti 

 

1. julij 2000        Čas: 19:30 
Kraj prikazanja: Župnijska kapela Lurške Matere Božje,  

                           IMEZI OWA 
 

MOJI OTROCI, VI STE MI DRAGOCENI 
 

Danes je prvi dan prve julijske devetdnevnice. Videl sem Go-  

spoda, ki je živ visel  na Križu in krvavel.  Tam sem videl tudi  
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dvanajst poti, po katerih so skupine ljudi, za katere se zdi, da 

predstavljajo dvanajst Izraelovih rodov, prihajale k hudo 

trpečemu Jagnjetu na Križu. Medtem ko sem gledal, se je 

spustil oblak in prekril ves prostor. V oblaku se je prikazal 

hudo trpeči Obraz Jezusa Kristusa, ki se je kopal v Krvi. V 

veliki smrtni tesnobi in žalosti je mirno dejal: 
 

»Moji otroci, vi ste Mi dragoceni! Vse vas pozdravljam v 

tem velikem mesecu juliju, katerega sem Jaz posvetil Moji 

Dragoceni Krvi. Vedno sem z vami. Srečen sem, da vas spet 

vidim. 
Moji otroci, vi ste Mi dragoceni! Moje oči so vedno uprte v 

vas. Pazil sem na vas in gledal, da vas nič ne rani. Varujem 

vas, še posebno vaše duše, ki so Mi tako zelo dragocene. Mo-

ja Kri, ki sem jo prelil za vaše odrešenje, bo vedno vaše 

varstvo in rešenje. Kropim vas s Svojo Dragoceno Krvjo, da 

vidite, da ste zavarovani in zaščiteni. Vedno sem blizu vas, 

ker ste Mi dragoceni. Moji ljubitelji, samo redki prepoznajo 

Mojo ljubečo skrb za vas, samo redki čutijo Mojo bližino. 
 

Otroci, vedite danes, da v polnosti živim med Mojim ljud-

stvom, ker je duhovna vojna dosegla svoj višek. Kakor sem 

Jaz blizu vas, tako je blizu vas tudi Sovražnik Moje smrti. 

Kričim vaši duši, da bi videla Luč, a vi Me le redko kdaj sli-

šite. Vi raje poslušate varljive besede Zlobneža in sledite 

têmi.« 
»Otroci, vi ste Mi dragoceni. Jaz Sem ta, ki vas poziva k sve-

tosti vaših lastnih duš. Če zmorete mirno poslušati svojo 

dušo, potem boste slišali Moj boleči krik Ljubezni. Vendar 

vam tega zdaj Sovražnik ne bo dovolil.  
Otroci, to je strašna Ura ločitve. Jaz iščem svoje ljubljene 

otroke. Jaz Sem blizu vas, ker ste Mi dragoceni. Kot Dobri 

Pastir  vas  pazim in  gledam,  da vas  divje  zveri ne ranijo. V   


