
Zasvěcení Dvěma Zraněným a Krvácejícím Srdcím 

Lásky 

při Vigilii v neděli 30. 8. 2020 na Svaté Hoře 

P. Montfort Okanwikpo, SHL 

 

Po svatém přijímání: 

Vy, kdo jste připraveni na zasvěcení, prosím předstupte. 

Toto zasvěcení je velmi, velmi důležitým krokem odevzdání se Bohu, odevzdání se Nejsvětější 

Trojici Lásky ve Dvou Srdcích Lásky a skrze ně. Toto zasvěcení, osobní zasvěcení – zasvěcujete 

sebe a zasvěcujete svou rodinu, zasvěcujete své příbuzné, zasvěcujete své bližní, své přátele – to je 

Boží vlastní řešení pro spásu duší.  

Když mi Pán zjevil jediné řešení ke spáse všech, ke spáse celého světa, řekl, že tímto řešením je: 

„Sjednoťte se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky.“ Zraněná a Krvácející Srdce Ježíše 

a Marie, (která jsou) navždy spojená v lásce. Už před stvořením světa byla spojená v Božím plánu, 

v Boží vůli. Jak vstupujeme do tohoto sjednocení? Pán mě naučil tuto modlitbu Dvou Srdcí Lásky. 

Řekl: „Neposlal jsem anděly, aby přišli a naučili tě ji, neposlal jsem ani svou Matku, ale přišel jsem 

Já sám.“ Opravdu to byl sám Ježíš Kristus, můj Bůh, má Láska, mé Všechno. 

On řekl: „Zasvěťte všechny.“ Kohokoliv, koho máte rádi, musíte zasvětit. Toto zasvěcení byl 

nebeský mírový plán Panny Marie ve Fatimě, jak zabránit světové válce, ale naneštěstí nebyl 

uskutečněn. Zasvěcení bylo také plánem našeho Pána, jak zachránit Francii i svět: „Řekni králi a 

biskupovi…“ Nebylo to uskutečněno. Potom přišlo zabíjení biskupů, kněží, řeholníků, 

zmasakrovali je i státní představitele, představitele monarchie, bylo to hrozné, proudy krve. 

Nyní se prosím zasvěťte Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie prostřednictvím této modlitby. Jen 

řekněte během této modlitby své jméno a jména těch, které chcete zasvětit, a je to hotovo. Nikdo, 

kdo je zasvěcen, nikdy nemůže být zatracen. Proč? Bůh mi to vysvětlil, řekl mi: „Protože až přijde 

chvíle, kdy bude tato osoba opouštět tento svět, já přijdu se všemi svými anděly a svatými a budu 

bojovat, abych zajistil, že ta osoba nebude ničím rozptylována.“ Někteří umírají s křikem: „Mé 

peníze, mé peníze!“ Někteří umírají s křikem: „Moje rána, moje rána!“ Ale tito lidé, když odcházejí 

ze světa, říkají jako Kristus: „Je dokonáno.“ 

„Ti, kteří se zasvětili, se mi skrze tuto modlitbu svěřili,“ říká Pán, „a já tedy za ně musím bojovat, 

abych je zachránil.“ Proto buďte ujištěni, že Bůh za vás bude bojovat. Buďte ujištěni, že Bůh 

odpoví na všechny vaše modlitby. Buďte ujištěni, že vaše jména budou nyní zapsána v nebi. Nikdy 

nebudou vymazána. Ježíš řekl apoštolům: „Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové, že 

jim přikážete a oni odejdou, (že konáte) exorcismus, ne, ani proto, že uzdravujete nemoci. Radujte 

se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ 

Nyní zasvěcení: 

„Ježíši (říkejte to všichni), Maria, já (řekněte svá jména a jména těch, které chcete zasvětit) miluji 

vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“ 

Nyní všichni do prostrace: 

„Ó Srdce Lásky…“ 

Tímto zasvěcením jste se vy všichni stali plnými členy Dvou Srdcí Lásky. Máte nyní podíl na všech 

milostech a požehnáních a modlitbách a mších a postech a obětech, které konají všichni členové na 



celém světě, zejména tady na Ugwu-Nso. Při každé mši, kterou slavíme, se za vás modlíme. Jste 

tady na Ugwu-Nso očekáváni tak často, jak můžete přijít, učiňte to tady svým domovem. 

Děkuji ti, můj Bože, za tvé syna a dcery, děkuji ti za to, že jsi je zasvětil, že jsi je stvořil. Pane, kéž 

zůstanou na věky věků zasvěceni tobě, skrze Krista našeho Pána. Amen. 

Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. 

 


