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Vigilie a Svatá hodina jsou jako tlukot srdce a jako dýchání 

Úvod: 

Tento život čistoty a modlitby je pro nás jako tlukot srdce a jako 

dýchání. Bez čistoty a modlitby – bez dýchání a bez tlukotu srdce 

nejste naživu. Bez čistoty a modlitby nemůže být vláda Srdcí Lásky. 

Každý, kdo je od Boha povolán žít tento život, musí tento život žít 

v čistotě, nelze si hrát na schovávanou. Proto je nám řečeno, že 

každý, kdo je povolán, musí mít od Boha tyto dvě základní 

vlastnosti: dech a tlukot srdce. „Hledejte nejprve Boží království a 

všechno ostatní vám bude přidáno.“ Ze všechno nejprve musíte 

dýchat a musí vám bít srdce, než začnete dělat něco jiného. Pokud 

vám tedy něco z těchto dvou chybí, v Srdcích Lásky nežijete. Marie 

Goretti mě varovala: „Pokud již někdo okusil tento hřích (smilstva 

nebo cizoložství), takového člověka nepřijímej.“ 

Dokonalým dítětem Srdcí Lásky jste tehdy, když se vyhýbáte tomu, 

co zbytečně odvádí vaši pozornost, a když milujete Boha celým 

svým srdce, celou svou duší a celou svou silou. Dejte tomuto životu 

všechno, je to váš život. Ale pokud se necháváte rozptylovat jinými 

věcmi, přijdete na Vigilii unavení a spíte tam. Tohle je jediný život, 

jediné místo, jediná cesta, jediná pravda: dokonale zde na zemi plnit 



Boží vůli. Tento modlitební život je odpovědí na modlitbu našeho 

Pána Ježíše Krista. Může být Boží vůle plněna na zemi dokonale, 

jako v nebi? Ostatní se o to mohou snažit, ale nedaří se jim to, dokud 

nevstoupí do sjednocení se Dvěma Srdci. To je jediná cesta: 

sjednocení se Dvěma Srdci. 

 

Kázání: 

Já i vy musíme velmi jasně chápat, že toto poslání Dvou Srdcí 

Lásky je tím nejdůležitějším posláním v celém stvoření. Toto 

poslání Dvou Srdcí Lásky je tím nejdůležitějším posláním na zemi. 

Toto poslání spásy všech duší je tím nejdůležitějším dílem na zemi, 

ať už na (úrovni) osobní, společenské, mezinárodní nebo 

celosvětové, jde o spásu všech duší. Toto dílo spásy duší je dokonce 

ještě důležitější než dílo stvoření duší. Spása duší je náročnější a 

důležitější pro Boha, pro vás, pro mě i pro Církev než stvoření duší. 

Aby Bůh stvořil duši, utvořil z hlíny tělo a vdechl do něj svůj dech, 

ale aby spasil duše, musel se Bůh stát člověkem a zemřít, zemřít na 

kříži. Pohleďte, co stála spása duší – stála strašlivě mnohokrát víc, 

než co stálo stvoření duší. 

A právě tuto spásu všech duší svěřil Bůh mně a požádal mě, abych 

mu pomáhal přímo v srdci Nejsvětější Trojice, přímo v srdci 

Nejsvětější Svátosti, v srdcích Ježíše a Panny Marie, přímo v srdci 



Univerzálního centra, přímo v srdci Poustevny otce Lásky, přímo v 

srdci Katolické církve, jedné svaté všeobecné apoštolské Církve. 

Všechno úsilí ďábla má za cíl znepřátelit člověka s Bohem, a to se 

ďáblovi povedlo. Andělé se začali bouřit proti Bohu, člověk se 

vzbouřil proti Bohu a byl vyhnán z ráje. Nyní ďábel usiluje o to, 

aby se Církev obrátila proti svému vlastnímu srdci – to je horší než 

rakovina, to by znamenalo smrt. 

Proto, biskupové a kněží, nedovolte nikomu, aby vás dohnal k 

sebevraždě tím, že byste útočili proti Dvěma Srdcím Lásky. Dvě 

Srdce Lásky nemohou být vyhnána z Církve. Církev je tělo. Hlava 

Církve je v Římě, ve Vatikánu, a její srdce je tady. Pokud někdo 

zaútočí na srdce Církve, Bůh se o něj postará. Mluvme o tom, co se 

týká nás. Tohle poslání je to nejdůležitější, Bůh řekl: „Už od 

věčnosti jsem pro tebe vyhradil toto poslání.“ Tuto moc nemůže 

používat jen tak někdo, komu jde o jiné věci, jen ten, (komu jde) o 

tohle. 

Nemůžete letět z Lagosu do Frankfurtu, pokud poletíte zároveň 

dvěma letadly. Viděl jsem, jak někdo jede zároveň na dvou kolech, 

na dvou motorkách, ale letět zároveň dvěma letadly nemůžete. Toto 

poslání od vás vyžaduje všechno – pokud nedáváte všechno, nejste 

k tomuto poslání povoláni, proto Bůh vyžaduje sto procent. Když 

Kristus uviděl toho muže, velmi si ho zamiloval a řekl mu: „Chceš-



li být dokonalý, jdi, prodej všechno, co máš“. Prodejte i své bývalé 

formy spirituality a přijměte jen tuhle. 

Bylo mi ukázáno, že nemůžu nést breviář, Bibli, misál, kříž a k 

tomu ještě nést dítě. Musíte si vybrat. Nebyl to jen sen, ale spíš 

vidění, mystický zážitek: s radostí jsem nesl dítě a pak jsem 

najednou nesl počítač, Bibli, breviář – a co se stalo? Tohle všechno 

jsou svaté věci – a dítě mi začalo padat. Musel jsem všechny ty věci 

pustit. A oběma rukama jsem nesl dítě. Musíte milovat Pána, svého 

Boha, celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. V 

tom musíte být dokonalí. Ti, kdo nedokázali bdít během Vigilie, 

byli zaměstnáni něčím jiným. Nemůžete si najmout slepého řidiče 

– ze soucitu, protože máte rádi lidi s handicapem. Musíte chránit 

bezpečí cesty. Proto vás sem Bůh nemůže přijmout, pokud nežijete 

dokonale tento život ke spáse všech duší. Nemůžete žít tento život, 

pokud jste se nevzdali všeho ostatního. 

Marto, Marto, Marie si vybrala lepší úděl. Jen jedno je důležité: 

Eucharistie, ta v sobě zahrnuje všechno. V tom dítěti je obsažena 

Bible, misál, kříž, poselství Dvou Srdcí Lásky. Ostatní věci jsou 

dobré, ale ve Dvou Srdcích Lásky nejsou důležité. 

Prosím, připomínejte mi, že existuje jeden člověk, s nímž mi Bůh 

zakázal se setkávat na tomto světě: „Na tomto světě se s ním 



nesetkávej, setkáš se s ním v nebi, tehdy se mu otevřou oči, aby 

viděl. Nakonec si (oni všichni) uvědomí…“ 

Pokud jste povoláni k tomuto životu, musíte se vzdát všeho: svého 

otce, matky, ženy, dětí. Pokud to neuděláte, nemůžete mě 

následovat. Abyste mohli být ve Dvou Srdcích Lásky, musíte se 

vzdát všeho ostatního. Až se Beránek vrátí, jsou zde panny, které 

ho budou následovat. Hledejte nejprve Boží království. V 

mateřském lůně jste začali žít ještě dříve, než vám začalo bít srdce. 

Jakmile se vám vyvine srdce, stane se vaše srdce středem vašeho 

života. To, že je dítě v lůně živé, se pozná podle toho, že mu tluče 

srdce. Poté, co se narodíte, je znakem toho, že jste živí, váš dech – 

v mateřském lůně nemůžete dýchat, protože jste obklopeni vodou, 

ale jakmile z lůna vyjdete, otevřou se vám oči a vy musíte dýchat 

až do svého posledního výdechu. 

To je význam Svaté hodiny a Vigilie. Tlukot srdce a dech. Ohňový 

sloup a oblakový sloup, který Bůh použil, aby dovedl Izraelity do 

zaslíbené země. Měli byste znát svou zodpovědnost za spásu všech 

duší. Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by Bůh ustanovil pro spásu 

všech, kromě téhle. Mohou nás nenávidět, pronásledovat, pohrdat 

námi, vystavovat nás zkouškám – k tomu musí docházet, to je 

nevyhnutelné. Zejména kněží a biskupové Katolické církve, ale 

když si vezmou Kodex kanonického práva, přečtou si tam kánon 

1752: Nejvyšším zákonem je spása duší. 



Nikdo mi nemůže (toto poslání) vzít, protože mi nebylo dáno jako 

předmět, ale bylo mi dáno jako já samotný. Je to jako Kristus a 

Eucharistie – nemůžete Ho oddělit od Eucharistie, Eucharistie je On 

sám. Maria nepočala Ježíše na své hlavě, ale ve svém lůně – oni dva 

jsou jedním. Jan mohl oddělovat sebe od Krista: „Já jsem hlas, ale 

ne Slovo.“ Nemůžete oddělit Boha od lásky. Bůh je láska, láska je 

z Boha. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé 

Všechno. Dej nám milost, abychom dokonale poznali a plnili tvou 

vůli. 


