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KÁZÁNÍ 

Moji drazí bratři a sestry! 

Teď je pro nás čas, abychom naslouchali Bohu, jak nám v kázání odhaluje svou vůli. 

Chci to říct velmi, velmi jasně: práce, kterou nám dal, kterou dal mně a těm, kdo mě následují, 

abychom ji konali, je tou nejprostší a nejdokonalejší prací, nejprostší a nejdokonalejší: milovat Ho a 

přivést všechny k Jeho Lásce ve sjednocení a skrze sjednocení srdcí – každého srdce – se Dvěma 

Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, Dvěma Srdci Lásky. Sjednotit všechna srdce 

s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. To, co se od nás požaduje, není jen pouhý 

„humanismus“, dělat něco jen pro lidi. Je to Božská práce (vedoucí k tomu), aby byl člověk pozvednut 

na nejvyšší úroveň sjednocení s Bohem, což zůstává nezměnitelné, je to plán, který měl Bůh pro 

člověka od samého počátku, už před stvořením. Než Bůh stvořil člověka, prohlásil: „Učiňme člověka, 

aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ 

Proti tomuto Božímu plánu bojovaly všechny zlé síly, všechny démonické síly, všechny satanské síly, 

všichni Luciferovi agenti, všichni. Oni nechtějí, aby byl člověk pozvednut na tuto úroveň… Jediný 

způsob, který Bůh vybral k tomu, aby pozvedl člověka na tuto nejvyšší úroveň, je takový, že Bůh 

sestoupí ze svého nebeského trůnu a stane se člověkem. Tohle sestoupení, tohle Boží pokoření je 

pozvednutím člověka. To je smyslem adorace. Svatý Jan Pavel II. to velmi jasně vystihl, když shrnul, 

že nic člověka tolik nepozvedá, jako když se poníží před svým Stvořitelem, když klečí před svým 

Stvořitelem. A Kristus to řekl velmi jasně: Chcete-li být povýšeni, udělejte co? Ponižte se. Kdo se 

ponižuje, bude povýšen. A kdo se povyšuje, bude ponížen. Panna Maria to v Magnificat zpívala velmi 

jasně: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Ponížené povýšil a mocné sesadil z trůnu.“ 

Proto ani nevíte, kolik na sebe přitahujete Boží lásky, Božího milosrdenství, Božích požehnání, když 

jste před Ním v prostraci. Prosím, nezapomínejte na to. Učte se to stále více a praktikujte to stále více: 

prostraci před Bohem. Čím více jste v prostraci v adoraci před Bohem, tím více vás Bůh pozvedá na 

svou úroveň. – Když malé dítě chce být zvednuto, vyneseno výš, co udělá? (Je to tak) i u zvířat, v 

národě Igbo je o tom jedno moudré rčení: kůzle, když se chce napít mléka od své matky, může to 

udělat jen tak, že si klekne. Kůzle si klekne, aby se napilo z vemena své matky. Vemeno je tak nízko, 

že abyste se z něj napili, musíte si kleknout. Pokud si nekleknete, budete mít hlad a zemřete. Stejné 

je to s tím, že když odmítnete adorovat, jste mrtví. 

Adorace je naším životem, naším pokrmem, naší výživou. Pokud odmítnete adorovat… Lucifer se 

svými zlými anděly zemřeli, když řekli: „Nebudu sloužit“, nebudeme adorovat, nebudeme sloužit. 

Stejně tak zahyne každý, kdo odmítne adorovat Boha. A nepřeberné milosti jsou na vás vylévány, 

když jste v prostraci a adorujete Boha. Nedovolte, abys vás někdo svrhl z této vaší nejvyšší úrovně 

Božího synovství, že jste Božími syny a první věcí ve vašem synovství je vaše láska k Bohu. „Pokud 

se bojíte uctívat mě před lidmi, pokud se kvůli lidem bojíte prohlásit, že jsem váš Bůh, vaše Láska, 

vaše Všechno, já se budu stydět přihlásit se k vám před svým Otcem v nebesích.“ 

Kéž nám Bůh dá milost, abychom si nikdy nezahrávali s tímto naším posláním, (které spočívá v tom), 

abychom milovali Boha každým způsobem – duchem, tělem, ve společnosti, osobně, ve společenství, 

v rodině, jako národ, jako lidstvo. Prosím, vy sami dokážete v celém světě způsobit jakoukoliv změnu. 

Neříkejte: „Já nejsem důležitý. Já se nepočítám.“ Právě to, co vy považujete a co svět považuje za 

bezcenné, toho si Bůh nejvíce cení. Mějte Boha neustále ve středu svého života. Nejsvětější 



Eucharistie, Ty jsi středem mého života a mou jedinou touhou je být zcela eucharistický. To je také 

Boží plán pro mě. On chce, abych byl zcela, stoprocentně eucharistický. Děkuji ti, můj Bože, děkuji 

ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. 

Eucharistie je zdrojem a vrcholem našeho náboženství, náboženského života. I našeho běžného, nejen 

náboženského, ale i našeho normálního lidského života, Bůh učinil Eucharistii jádrem, středem a 

vrcholem našeho každodenního života, našeho normálního života. Bez Eucharistie v sobě nemáme 

nic normálního. Všechno ostatní je nesmysl, marnost. Všechno to, jak se namáháme kvůli koláčům, 

kvůli ničemu. My jíme Jeho a On jí nás. My přijímáme Jeho a On přijímá nás. Neustále myslete, 

mluvte a jednejte eucharisticky. Buďte s Ním jedno. 

Sjednocení s Ním znamená být s Ním jedno, znamená to rozpustit se, ztratit se v Něm. Nejste 

vymazáni, jste naplněni. Nejste zničeni, jste zcela přivedeni k dokonalosti – k dokonalosti svého bytí, 

své existence. Toto sjednocení s Ním je jedinou touhou. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. 

Děkuji ti, mé Všechno. Tohle je celý smysl, poselství a požadavek Vtělení, Dvou Srdcí Lásky: jednota 

Dvou Srdcí; dvě vůle, lidská vůle a Boží vůle, se stávají jedním. 

Lucifer naučil tvory bouřit se proti Bohu: „Nebudu sloužit.“ Ten jed musíme zrušit. Musíme vymazat, 

odstranit, zničit Luciferův jed – všechen. Řešením je sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími 

Srdci skrze toto slavení svaté Eucharistie a eucharistickou adoraci s Modlitbou Dvou Srdcí Lásky. 

Tato modlitba je ve své podstatě modlitbou prostrace. Proto přímo zničte, přímo bojujte proti všem 

démonickým vlivům všech těchto tisíciletí od pádu Adama a Evy až po dobu, kdy Syn Boží znovu 

přijde ve slávě. Buďte v tomto boji plně aktivní a soustředění! To je smysl a poselství našeho poslání, 

požadavek Vtělení: pevné, nekonečné, věčné, soustředěné, věčné, nekonečné šíření, vylévání a 

vyzařování, nekonečně a věčně; středobodem je být pevně sjednocený a také nekonečně, věčně šířit, 

vylévat a vyzařovat. To je Boží vůle. Tímto způsobem se přirozenost, mikrokosmos a makrokosmos, 

to nejmenší i to největší, ta nejnepatrnější i ta největší část blíží nekonečnu. 

„Já jsem s vámi,“ říká Pán, „nyní i na věky věků.“ Takhle Bůh chce lidské tělo, jádro lidského těla – 

srdce. Proto srdce, které představuje celou lidskou osobu, musí zůstat stálé, musí stále bít a roznášet 

lásku, krev, přijímat a sdílet. Naším významem je přijímat Boží Lásku a sdílet ji všem. Srdce žije tím, 

že přijímá a sdílí, že roznáší. Srdce žije tím, že roznáší, že přijímá a sdílí. Stejně tak oceány, moře a 

řeky přijímají a roznášejí, a stejné je to s vámi a se mnou – (žijeme tím, že) přijímáme, sdílíme a 

roznášíme poselství, lásku Srdcí Lásky. Bůh nám tedy dal tuto moc: přijímat Jeho poselství, modlit 

se a kázat, přijímat je a sdílet. 

„Dal jsem vám ten nejdokonalejší systém řeholního života – je to Láska. Přijímat a sdílet nekonečně, 

bez konce, věčně. Rozvíjejte se a buďte dokonalí v tom, co jsem vám svěřil. Buďte dokonalí, jako je 

dokonalý váš nebeský Otec.“ Rozvíjejte to, co nám svěřil, a buďte v tom dokonalí. To, co nám dal, to 

je On. On řekl apoštolům: „To konejte na mou památku.“ Co mají konat? Slavit Ho. Stejně tak nám 

dal své Srdce, tuto modlitbu, toto poselství, dal nám sám sebe: „Já jsem tato modlitba, já jsem toto 

poselství, stejně jako jsem evangelium, Slovo Boží jsem já, slovo, které kážeš, mše, kterou sloužíš, 

jsem já, Eucharistie jsem já, a stejně tak jsem toto poselství, tato modlitba, tento život.“ 

Pán Ježíš Kristus žil a pracoval takto: stále ve spojení s Otcem v modlitbě, v noci v kontemplaci, ve 

dne v plné činnosti. Plně činný, plně kontemplativní. Noci trávil o samotě v modlitbě na horách, dny 

zcela trávil prací. „Můj Otec je činný, i já jsem činný“ – pracoval, kázal, modlil se, uzdravoval, 

sjednocoval všechny a přiváděl všechny k Lásce Otce, který tak miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, měl život věčný. Abyste hledíce na Něj, Ježíše 

Krista, spatřili Otce. 

Stejné je to se mnou: já nemám existenci, nemám vůli, nemám ani osobnost, všechno (to je) zcela v 

Ježíši, zcela v Marii. Celý Tvůj. Vezměte mě v sebe, vám patří má úplná oddanost. 



Pán řekl: „Stejné je to s tebou. Protože já jsem tě poslal za tím stejným účelem, abych sjednotil 

všechny s tebou, a tak abych všechny sjednotil se sebou samotným, v mé Lásce, v Srdcích Lásky, a 

tak abych přivedl všechny k Boží Lásce, k věčnému sjednocení se mnou, potom s Otcem a s Duchem. 

Pochop svou práci a tu velmi prostou, ale neomylnou strategii modlitby a kázání, kterou jsem ti dal. 

Zůstaň silný a stálý! Neboj se. Všichni přijdou k tomu, že mě, Boha, budou milovat. Neboj se. Nedělej 

si starosti. Jsi Má Láska. Neboj se. Jen konej všechno, co ti říkám, a uvidíš, že máš to nejlepší, lepší 

než co celý svět může zplodit nebo co jen může pochopit. Já jsem s tebou nyní i na věky věků.“ Amen. 

„Má Lásko, mé všechno, miluj všechny: miluj všechny Boží děti, miluj celé stvoření. Miluj všechny 

své děti Boží Láskou, Srdci Lásky. Všechny, které miluješ mou Láskou, získáváš v Mých Srdcích 

Lásky, sjednocuješ se mnou v Mých Srdcích Lásky. Všichni, které získáš v Mých Srdcích Lásky, jsou 

mými dětmi a stejně tak tvými dětmi. Všichni, které miluješ, jsou tvými dětmi.“ Děkuji ti, můj Bože. 

Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. „Kvůli Lásce, Boží Lásce, Bohu, který je Láska, kvůli 

nebesům, kvůli všem andělům a svatým, všem duším, všem lidem, celému stvoření, všem – kvůli 

spáse všech musíš zůstat silný a stálý až do konce.“ Pro ně se zasvěcuji. 

„Ty jsi má Láska. Nadále vylévej mou Lásku. Já vylévám svou Lásku do tebe. Jsi nekonečně a věčně 

mou Láskou a já jsem tvůj Pán, tvůj Bůh, tvé Všechno. Tohle je ten ustanovený čas. Začni teď kázat 

se vší nekompromisností a vervou. Hlásej Vládu Lásky! Hlásej Vládu Srdcí Lásky! Hlásej! Ať všichni 

vědí, že jsi Hlasatelem Boží Lásky, čisté a svaté Lásky – pravdivé Lásky. Ať všichni vědí, že Já jsem 

Bůh Lásky.“ 

Ať všichni vědí, že náš Bůh je Bůh Lásky. On je Ten, který je, Bůh Lásky. Děkuji ti, můj Bože. 

Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest, všechno díkůvzdání náleží Tobě, můj Bože, má Lásko, 

mé Všechno, nyní i navěky věků. Amen. Kéž Bůh požehná vám všem, kteří jste poslouchali a účastnili 

jste se této Vigilní mše. Buďte velmi aktivní! Nedovolte, aby vám někdo ukradl vaše požehnání tím, 

že vás přiměje usnout. Zdrávas Maria… 


