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ÚVOD 

Se srdcem plným radosti a díkůvzdání Bohu vás všechny vítám na této vigilní Mši a adoraci, je to 

ten největší dar od Boha pro mě a pro ty, kdo mě následují. On nás také při této Vigilii požádal, mě i 

ty, kteří mě následují: „Ukažte mi tu největší lásku a vzdejte mi nejvyšší slávu.“ Tato každonoční 

Vigilie je sláva, je to má sláva, sláva, kterou Bůh od věčnosti připravil pro mě a pro ty, kdo mě 

následují, a já ji miluji, já v ní mám potěšení. A budu dělat všechno, co je v mých silách, abych 

svému Bohu při této Vigilii vzdal tu nejvyšší slávu, budu mu děkovat za tu bezednou lásku ke mně 

a k těm, kteří mě následují. A prosím Ho, aby nám dal svého ducha, abychom si uvědomili, co pro 

nás učinil, co uchoval pro mě a pro ty, kteří mě následují. On řekl: „Mám v úmyslu dát ti schopnosti, 

jaké jsem nedal nikdy od stvoření světa.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé 

Všechno. 

Chci poděkovat všem našim členům na celém světě, chci věnovat zvláštní pozornost modlitbě za 

naše dobrodince a vyzdvihnout je, ty, kdo následují Srdce Lásky, ty, kdo podporují dílo Srdcí Lásky 

svými prostředky. Kéž jim Bůh žehná a odmění je věčným požehnáním. Kéž je Bůh odmění 

stonásobně, tisíceronásobně, nekonečněnásobně za to, co dávají pro dílo Srdcí Lásky tady na Ugwu-

Nso. A příští generace si bude vážit všeho, co bylo darováno. Ti, kdo sem budou přicházet, to budou 

číst, uslyší to, uvidí to; ať Bůh odmění všechny ty, kteří byli k nám na Svaté Hoře štědří a darovali 

nám všechno, co měli, dali nám, co mohli. 

A za vás, Oběti Lásky, děkujeme Bohu, kéž vám i nadále žehná za to, že jste dali sami sebe, svůj 

čas, své talenty. Ugwu-Nso teď na sebe bere jinou podobu, podobu práce, usilovnější práce; každý, 

kdo je tady na Ugwu-Nso, ať už ti, kdo tady žijí, nebo ti, kdo se sem přicházejí modlit, musí každý 

den minimálně dvě hodiny pracovat. Ti, kdo tady pobývají, přicházejí se sem modlit, ti, kdo tady 

žijí – minimálně dvě hodiny práce. Minimálně. Může být i více. Od devíti do jedenácti dopoledne, 

od půl dvanácté se jde na Svaté schody. Může to být také od půl deváté do půl jedenácté, záleží na 

tom, jak to přizpůsobíme. Kéž nám Bůh dá sílu k práci, k práci. Práce a modlitba – oběma rukama, 

oběma nohama. 

 

KÁZÁNÍ 

Nikdy nemůžu Bohu dost poděkovat za všechny milosti, všechna požehnání, za toto největší ze 

všech poslání. Největší ze všech poslání, spása VŠECH duší. On nám dal tu nejzřetelnější, 

nejbezpečnější, nejjistější, nejkratší cestu, jak zajistit, že se toho plně, úplně, naprosto dosáhne. 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Kvůli nám, pro nás samotné nám 

dal tuto perlu nejvzácnější ceny. Tato perla je mimo dosah jakéhokoliv stvoření, nelze ji hledat a 

zmocnit se jí, může vám ji dát jen sám Bůh jako dar z přehojné zásobnice milostí a požehnání. Nebe 

není něco, čeho můžete dosáhnout vlastní mocí, nebe vám musí být dáno jako dar, protože nikdo ho 

není hoden, nikdo není svatý, nikdo není věrný. Ty jediný, Bože, jsi Svatý. Děkuji ti, můj Bože, 

děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Nikdy nemůžete překonat Boha v štědrosti, nikdy s ním nemůžete soutěžit v štědrosti. Dejte Bohu 

jen jednu sklenici vody, a on vám dá věčný život. Děkuji ti, můj Bože, za tvá bezedná požehnání. 

Požehnané jsou vaše oči pro to, co vidíte, vaše uši pro to, co slyšíte, protože mnozí toužili vidět a 

slyšet to, co vy vidíte a slyšíte, a nikdy to neviděli, neslyšeli. Nepatří to vám, přesahuje vás to. Bůh 



to pro vás učinil dostupným. Proto děkuji Bohu za to, co udělal pro nás v Srdcích Lásky a skrze nás 

pro celý svět, protože On má celý svět ve své ruce (Píseň). 

On má všechno ve svých rukou. Chceš-li, můžeš mě uzdravit, jen to chtěj, a stane se to. On je Bůh! 

Cokoliv chce, to je automaticky dosaženo, zcela splněno, protože On je Bůh, žádný jiný není. 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Ó, jak si přeji, abych byl schopen 

poděkovat Bohu takovým způsobem, jakému já sám můžu říci Ano. Svatý Pavel mohl říci: „Dobrý 

boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, nyní mi dej korunu slávy.“ Nebojuji tak, že bych dával rány 

do prázdna, znám svůj cíl. Co je mým cílem? Dokonalé plnění Boží vůle. Co je mým cílem? Spása 

všech duší. Co je mým cílem? Triumf Srdcí Lásky. Co je mým cílem? Přivést vás všechny ke 

svatosti, abyste byli kanonizováni, abyste byli hodni kanonizace, vy všichni. 

Ugwu-Nso je tím nejdůležitějším místem v celém stvoření, továrnou na spásu všech duší. Ó můj 

Bože, má Lásko, mé Všechno, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti. Děkuji ti, že mě miluješ, děkuji ti, můj 

Bože. Děkuji ti, že jsi mi dal tuto práci, tento život, tento pokrm – mým pokrmem je konat tvou vůli. 

Boží vůle je mým pokrmem, mou stravou, mým vším. On je můj Bůh, má Láska, mé Všechno. Jen 

mě následujte a konejte Jeho vůli, a zjistíte, že jste šťastnými lidmi. Že jste rozdavateli radosti, 

poskytovateli radosti. Na kohokoliv se podíváte, ten obdrží požehnání, kdokoliv se podívá na vás, 

ten obdrží požehnání, úžasné! 

Můj Ježíši, můj Bože, mé Všechno, všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání náleží tobě 

nyní i na věky věků. Amen. 


