
Dne 31. května 1996 povolil biskup z Haarlemu Mons. H. Bomers spolu s tehdejším pomocným biskupem 
Mons. J. Puntem, v souladu s Kongregací pro nauku víry, veřejné uctívání Panny Marie pod titulem Matka 
všech národů*.

Pod tímto titulem se Panna Maria v letech 1945-1959 zjevovala v Amsterdamu prosté ženě Idě Peerdeman 
a opakovaně jí přitom dávala najevo svoje přání, aby ji všichni poznali a milovali jako „Ženu všech 
národů“ nebo „Matku všech národů.“ V prorocké vizi důrazně poukazuje na situaci v Církvi a ve světě 
v dnešní době. Ve svých poselstvích zjevuje Panna Maria plán, kterým chce Bůh skrze Matku zachránit svět. 
Proto dává lidem a národům tuto modlitbu a tento obraz.

Obraz ukazuje Matku všech národů, jak stojí na zeměkouli, prozářená Božím světlem vycházejícím 
z kříže jejího Syna Vykupitele, se kterým je nerozlučně sjednocená. Z rukou Panny Marie vychází tři paprsky: 
paprsek milosti, paprsek vykoupení a paprsek pokoje. Zprostředkovává je všem, kteří ji jako Přímluvkyni 
o to prosí. Stádo ovcí okolo zeměkoule symbolizuje národy celého světa, které nenajdou pokoj, dokud 
nepohlédnou na kříž, středobod tohoto světa.

Matka všech národů nadiktovala vizionářce krátkou, ale mocnou modlitbu, aby nás uchránila před 
zkažeností, hrozícím neštěstím a válkou. „Národy tohoto světa, vězte přece, že stojíte pod ochranou 
Matky všech národů! Vzývejte ji jako Přímluvkyni, proste ji, aby odvrátila všechny katastrofy! Proste 
ji, aby z tohoto světa vyhnala zkaženost. Ze zkaženosti pochází neštěstí, ze zkaženosti pocházejí 
války. Mou modlitbou máte prosit, aby se tomuto všemu zabránilo. Vy nevíte, jak mocná a významná 
je před Bohem tato modlitba!“ (31.05.1955)

Panna Maria prosí, aby se každý z nás tuto modlitbu alespoň jednou denně pomodlil. „Ujišťuji tě, že 
svět se změní.“ (29.04.1951) Jako Matka všech národů byla poslána Otcem a Synem, aby přinesla 
světu jednotu a pokoj a „aby tímto titulem a touto modlitbou mohla osvobodit svět od velké světové 
katastrofy.“ (10.05.1953) Proto Matka všech národů důrazně prosí o velkou světovou akci, o šíření 
její modlitby a jejího obrazu. „Podílejte se na tom všemi svými prostředky a starejte se o šíření každý 
svým vlastním způsobem!“ (15.06.1952)

*informace k církevnímu stanovisku: www.de-vrouwe.info
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Modlitba Matky všech národů

Pane Ježíši Kriste,
Synu Otce,

sešli nyní na zem
svého Ducha.

Dej, ať Duch Svatý přebývá
v srdcích všech národů,

aby byly uchráněny
od zkaženosti, neštěstí a války.

Kéž je Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria,

naší Přímluvkyní.
Amen.
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