
Vigilie v sobotu 2. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Nadešel ustanovený čas! 

 

Úvod: 

Radujeme se z této noci prvního pátku, který přechází do první 

soboty: první pátek je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, první 

sobota Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Dvěma Srdcím Lásky. 

Proto zde na Ugwu-Nso musí každý první pátek být křížová 

výprava trvající až do neděle. Ať si to každý zapíše do diáře. 

My jsme dědici všech zaslíbení, která v celém stvoření dal náš Pán 

Ježíš Kristus o svém Nejsvětějším Srdci a Panna Maria o svém 

Neposkvrněném Srdci. Kéž si vážíme a držíme se toho, co máme, a 

nedovolíme nikomu, aby vstoupil mezi nás a Boží lásku. 

Děkujeme Bohu za naše děti, děti Srdcí Lásky, za to, jak aktivně se 

účastní křížové výpravy i nynější Vigilie – to dokazuje, že jste 

skutečnými dětmi Srdcí Lásky, protože tohle je smlouva, kterou 

máme s Bohem: Vigilie každou noc. Když děláme, co od nás Bůh 

žádá, neexistuje nic, co by On neudělal s námi a pro nás. „Můžu-li 

zachránit všechny duše, co je nemoc, co jsou katastrofy, hlad, 

chudoba, smrt?“ Tento Bůh, který vložil do přírody všechno zlato, 



všechnu platinu, všechny diamanty, všechen olej, je snad chudý? 

Když přišel na tuto zemi, řekl: „Nebeští ptáci mají hnízda a lišky 

doupata, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu složil,“ ale přesto je 

ze všech nejbohatší, On to všechno stvořil. On je slávou toho všeho. 

Když potřeboval zaplatit daň, co udělal? Přikázal rybě, aby mu 

přinesla peníze. Má snad ryba banku? Je ryba bankovním 

manažerem? Proč nedokážeme věřit v Boha? Maria uvěřila, že u 

Boha není nic nemožného. Proč my nedokážeme uvěřit, že u Boha 

není nic nemožného? Jak to Bůh udělal s Židy: poté, co tak dlouho 

vyjednával s faraonem, vodil je celé ty roky pouští a ani kalhoty se 

jim neroztrhly, ani sandály se jim nesešlapaly. Sytil je manou a ze 

skály jim vytryskla voda jako z cisterny, a když se přiblížili k 

zaslíbené zemi, řekl jim: „Obsaďte ji.“ – „Nemůžeme, tamní lidé 

jsou obři.“ – „Vy snad nevěříte ve mě, v mou moc?“ – „Ne. Oni nás 

zabijí.“ – „Nejsem snad já stvořitelem všech těch lidí? Obsaďte tu 

zemi.“ Oni pochybovali o Boží moci, jenom Jozue a Káleb věřili. 

„Tak tedy budete dál putovat a všichni zahynete v poušti.“ Bůh ve 

svém hněvu přísahal: „Nikdy nevejdou do mého odpočinutí. 

Mojžíši, vystup na tuto horu a tam zemřeš, uvidíš zaslíbenou zemi, 

ale nevstoupíš do ní.“ Mojžíš naříkal k Bohu, (ale Bůh mu řekl): 

„Mojžíši, nemodli se ke mně!“ Bůh odmítl jeho modlitbu. „Musíš 

tady zemřít.“ To všechno se stalo proto, že neměli dost důvěry v 

Boha. 



Plně věřím všemu, co Bůh říká. On je Bůh. On je prostě Bůh. To je 

všechno. On jediný je Bůh. Není nic, co by nemohl udělat. Stačí jen, 

aby chtěl, a stane se to. To je všechno. 

 

Kázání: 

Chci děkovat Bohu za všechno, zejména za tuto noc. Chci děkovat 

svému Bohu, své Lásce, svému Všemu, že dal lidem takovou moc, 

jakou dal v nebi andělům. Jakou moc dal Bůh andělům v nebi? Moc 

nepřetržité adorace. Byl jsem přítomen u slavnosti prvních slibů v 

jedné nově založené kongregaci v Nigérii, byly to úplně první sliby 

v té kongregaci. Největší radostí pro zakladatele té kongregace bylo, 

chlubil se tím: „Charisma mojí kongregace je nepřetržitá 

adorace.“ Už jsem vám říkal, že když se zeptali biskupa z Okky, z 

pozdější diecéze Onitsha: „Vaše Milosti, co byste řekl, že je váš 

největší úspěch?“, on bez váhání odpověděl: „Nepřetržitá 

adorace.“ Zavedl ji ve své katedrále, a aniž by to ustanovil jako 

zákon, všechny farnosti ho následovaly. 

Děkuji Bohu, že dal lidem takovou moc. Jan Pavel II. řekl, že 

člověk nemůže mít větší moc, než když se pokoří před Bohem. 

Když adorujete Boha, On do vás vlévá sebe samotného. On sytil 

Židy manou a vodou ze skály, ale nás křesťany sytí sebou 

samotným. Kristus je mou skálou, mým pokrmem, mou spásou. On 



je můj Bůh, má Láska, mé Všechno. Tak jako matka je pro dítě 

lůžkem, kuchyní, jídelnou, vším, tak jsi ty, můj Bože, pro mě vším. 

Děkuji ti za tuto moc adorace, moc zachránit všechny duše. Michael 

zachránil všechny v nebi právě mocí adorace. A my tady musíme 

používat moc adorace, abychom zachránili všechny duše. Sjednoťte 

se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Chci vám říci 

jednoduchou pravdu: když mi Pán dal toto řešení, řekl: „Sjednoť se 

s těmito Dvěma zraněnými a Krvácejícími Srdci.“ Jak bych to mohl 

udělat? Jsem hříšný. „Naučím tě to. Tato modlitba tě očistí a 

posvětí.“ Tehdy mě požádal, abych přivedl ostatní, později řekl: 

„Přiveď všechny.“ Na začátku šlo jen o jednoho člověka: „Sjednoť 

se…“ Takový je můj Bůh, má Láska, mé Všechno. 

Chci vám tedy říci, že pokud jde o Boží řešení, na počtu vůbec 

nezáleží – když Bůh hledal řešení, jak zachránit Sodomu a Gomoru, 

Abraham si hrál s počty, ale Bůh ne. Abraham snižoval počty: 50, 

45, 40, 35… „Když mi dáš deset, zachráním všechny.“ Ale nebyl 

tam ani jeden. Kdyby Abraham řekl: „Zachraň Sodomu a Gomoru 

kvůli jednomu – kvůli sobě samotnému“… Takhle to udělal i 

Kristus. Kvůli Dvěma Srdcím Lásky Bůh zachrání všechny. Na 

kříži byl Bůh fyzicky ukřižován a Mariino Srdce bylo mysticky 

probodeno. Skrze tato Dvě Srdce Bůh zachrání všechny. Děkuji 

Bohu za moc zachránit všechny duše, za to, že používá lidi k 

záchraně všech duší. Jako Bůh použil anděly k tomu, aby zachránil 



nebesa, tak používá lidi k tomu, aby zachránil celý svět. Děkuji ti, 

můj Bože, za tuto moc – kéž s ní nikdy nežertujeme. 

Při Vigilii musíte být plně aktivní, v metafyzice se Bůh nazývá actus 

purus – to znamená čistý čin. Kristus neřekl: „Běžte spát“, spánek 

není přikázání. „Můj Otec je dosud činný, proto i já jsem 

činný.“ Otec nepotřebuje odpočívat. Podívejte se na slunce – slunce 

nepotřebuje odpočívat. Chodí snad slunce spát? Jak je slunce staré? 

Odpočívalo někdy slunce jen na jedinou sekundu? V nebi není 

žádný odpočinek. V nebi není žádné „odpočívej v pokoji“. Proč by 

měli odpočívat? Jsou snad unavení, zpocení? Tak je to i ve vašem 

těle – některé orgány nikdy nemohou odpočívat, pokud by 

odpočívaly, zemřeli byste. Můžete zavřít oči, abyste si odpočinuli, 

můžete si založil ruce, abyste si odpočinuli, můžete nechat 

odpočinout své nohy, ale nemůžete říct: „Mé srdce, můžeš si 

odpočinout.“ Pokud vaše srdce přestane bít, jste mrtví. My jsme 

Srdce Lásky. Láska neodpočívá, láska je neustále činná. Proto by 

Vigilie měla být plně aktivní: tanec, zpěv, dokonce i kázání by mělo 

být aktivním kázáním. Kázání nemůže být hudbou, u které spíte. 

Matka zpívá dítěti, aby spalo. Ale při Vigilii musíte být plně bdělí. 

Chci chválit Boha za tuto moc k záchraně všech, za toto zjevení. 

Děkuji ti za tuto noc, za tyto děti, děkuji ti za celé stvoření. Bohu 

nadešel ustanovený čas. Děkuji vám, že jsme splnili podmínku, že 

tu máme lidi, kteří žijí tento život na sto procent. 



Spása je pro Boha jeho vlastní prioritou, podobně jako stvoření. 

Jméno Ježíš to říká všechno: Ješua – Bůh zachraňuje. Bůh dal 

člověku moc stát se matkou i bez muže. „Jak se to může stát? Vždyť 

nemám muže.“ – „Neboj se, Bůh to vykoná, moc Nejvyššího tě 

zastíní.“ A Maria to přijala. U Boha není nic nemožného. I já jsem 

přijal své povolání. K Marii Bůh poslal anděla. V mém případě 

přišel Bůh sám: „Má lásko, je možné zachránit všechny 

duše.“ Maria řekla dětem ve Fatimě, co je třeba udělat, Maria řekla 

služebníkům v Káně, co je třeba udělat. V mém případě mi řekl Bůh, 

co je třeba udělat. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji 

ti, mé Všechno. Věřím v tebe, doufám v tebe, miluji tě, jsem zcela 

tvůj. Nalož se mnou, jak chceš. Zcela se poddávám tvé nejsvětější 

a nejkrásnější vůli. Cokoliv chceš, to se mnou udělej, jen mi dej 

milost milovat tě dokonale, vším, co mám a co jsem, vším, co můžu 

mít a co můžu být. Pomoz mi, abych tě miloval v každém srdci, s 

každým srdcem, v každé duši, s každou duší… Proto k tobě 

přivádíme každé srdce, každou duši, každého člověka, celé lidstvo, 

celou Církev. 

Děkuji ti, můj Bože. Jsem velmi, velmi šťastný. Vskutku, mé srdce 

je naplněno radostí nad tím, co pro mě Bůh vykonal. Děkuji vám 

všem, kteří jste zde přítomní, i všem na celém světě. Z této Vigilie 

má prospěch každý: všechny duše, všichni v nebi, všichni na zemi, 

všichni v očistci z ní mají prospěch. V nebi je větší radost nad 



jedním hříšníkem, který se obrátí – dovedete si představit, jaká bude 

v nebi radost, až budou spaseny všechny duše? Až už nebude žádný 

hřích? Dovedete si to představit? Ti, kdo jsou v nebi, tedy také mají 

z Vigilie prospěch – je tam velká radost. Ti, kdo jsou v očistci, jsou 

prvními z těch, kdo z ní mají prospěch. Ti, kdo jsou na zemi. Ti, 

kdo jsou v pekle – proč nemůžete říct „Odpusť“, proč nemůžete 

činit pokání? Bůh může dát těm, kdo jsou v pekle, šanci říct: 

„Odpusť“. On může nabídnout Luciferovi šanci říct: „Odpusť“. On 

může. Chci varovat vás všechny v pekelném ohni: Pokud vám Bůh 

dá šanci říct „Odpusť, nepromarněte ji, pokud ji promarníte, budete 

zničeni. Vymazáni z existence. Pokud řeknete „Odpusť“, budete 

vymrštěni do radosti. 

Děkuji ti, můj Bože, za tuto nejúžasnější moc modlitby a adorace, 

za modlitbu Dvou Srdcí Lásky, za Ugwu-Nso, za všechny, kdo jsou 

zde. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti za tuto křížovou výpravu, kéž se 

uskuteční všechno tak, jak ty to chceš, kéž je všechno na zemi 

konáno tak jako v nebi. 


