
Vigilie v neděli 3. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Dvě Srdce Lásky musí zvítězit! 

Úvod: 

Hip hip hip hurá! Děkujeme Bohu za tuto noc první soboty 

přecházející do první neděle, a (předtím) jsme měli první pátek 

přecházející do první soboty – děkujeme Bohu, že nám dal tuto 

nejúžasnější milost a dědictví Dvou Srdcí Lásky. My jsme dědici 

všech zaslíbení, požehnání a slávy Dvou Srdcí Lásky a také všech 

(jejich) bolestí, krve a slz. Ale nyní díky Bohu, že nám také dal 

milost plně odpovědět na jeho milost. Ta krásná preface: Bože, ty 

nepotřebuješ naši chválu, naše vděčnost nic nepřidá ke tvé slávě, 

ale i naše díky tobě jsou tvou milostí. 

Nikdo nemůže ani vyslovit jméno Ježíš bez pomoci Ducha Svatého. 

Děkuji ti za milost milovat tě, milovat Ježíše a Marii, za spásu všech. 

Děkuji všem, kdo jste zde přítomní, dalekým i blízkým. Včera jsme 

měli krásné procesí a plnou účast během křížové výpravy a nyní 

během Vigilie, to všechno přidává k vaší slávě zde na zemi i v nebi. 

Ti, kdo následují Krista, nečekají na to, až budou v nebi, ale nebe je 

už v jejich středu. 



Ti, kdo následují Ježíše a Marii, nečekají, až budou moci vstoupit 

do věčného života, ale už zde mají věčný život. Protože věčný život 

znamená znát tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi 

poslal – Ježíše Krista skrze Pannu Marii. Ježíš řekl: „Ti, kdo mě 

následují, dostanou už zde stokrát víc než to, co opustili, a k tomu 

život věčný (srov. Mt 19,29).“ Takže ta největší investice, jakou 

můžete udělat, je prodat všechno, co máte, rozdat to chudým a 

potom jít za Ježíšem a následovat ho. 

Jeden člověk přijel do Říma a viděl baziliku sv. Petra ve Vatikánu a 

někdo od něho chtěl, aby odhadl, kolik by bazilika stála, kdyby ji 

někdo chtěl prodat nebo koupit. Když se na ni díváte zvnějšku, je 

to ohromující, když se na ni díváte zevnitř, je to ohromující – 

nevěděl, kde je krásnější. Nedokázal odhadnout cenu baziliky, její 

hodnota je nevyčíslitelná. Ale vy víte, že jde o chudého tesaře, který 

neměl kam složit hlavu, a že (bazilika) je postavena na hrobě 

chudého rybáře, který opustil všechno, aby následoval Ježíše, 

chudého tesaře. Chudoba, kterou Bůh používá, Boží chudoba a Boží 

pošetilost je moudřejší a bohatší. Děkuji ti, můj Bože. 

Jednou jsem jel s jedním člověkem do Říma, a jakmile jsme tam 

přijeli, on padl na zem v prostraci (a říkal): „Děkuji ti, Bože, že jsi 

mě učinil katolíkem.“ V Římě je hlava, ale tady u nás na Ugwu-Nso 

je srdce Katolické církve. Musíte bojovat, abyste ochránili a 

zachovali srdce. To je naše dědictví. Ať mi nikdo nevezme to, co 



mi Bůh dal. Jediná osoba, která by mi mohla vzít to, co mi Bůh dal, 

je jedině ten, kdo je vyšší než Bůh. Kdo to je? Nikdo. Otec, který je 

nade vším, mi to svěřil. Je to mé dědictví: Dvě Srdce Lásky zde na 

zemi a ukázal mi také moje místo v nebi. Apoštolům řekl: 

„Neradujte se z toho, že se vám podrobují démoni, radujte se, že 

vaše jména jsou zapsána v nebesích (Lk 10,20).“ Jednoho dne mi 

ukázal své Srdce: „Vejdi. To je to, co vlastníš a co vlastní 

tebe.“ Jsem ve vlastnictví Dvou Srdcí Lásky. Ježíš a Maria mě zcela 

převzali do vlastnictví a také já je zcela vlastním. Tam patříte také 

vy všichni, kdo mě následujete ve Dvou Srdcích Lásky. 

Ježíš promluvil velmi jasně: „Tatínku, chci, aby také ti, které jsi mi 

dal, byli tam, kde jsem já (Jan 17,24).“ Já říkám totéž: Ať všichni, 

které jsi mi dal, Bože, jsou tam, kde jsem já – ve tvém Srdci, v 

Srdcích Lásky, v Trojičním Srdci Lásky, v Eucharistickém Srdci 

Lásky a zde na zemi v Univerzálním centru Dvou Srdcí Lásky, v 

poustevně otce Lásky. Prosím, zachraň nás a postarej se o nás ve 

své Trojiční lásce, ve Dvou Srdcích Lásky Ježíše a Panny Marie, 

přímo ve svém Srdci, v Univerzálním centru Dvou Srdcí Lásky, 

přímo v srdci Katolické církve. Nechci se chlubit, svatý Pavel řekl: 

„Chceš-li se chlubit, chlub se v Pánu (2 Kor 10,17).“ Jeden kněz 

řekl: „Jestli to, co říkám, není pravda, ať Bůh vyhladí mě i mou 

rodinu: neexistuje žádné místo, žádný klášter, žádné poutní místo, 

kde by se tak modlili jako tady na Ugwu-Nso, v Srdcích Lásky.“ 



Zbývá ještě jedna drobnost, jaká to je? Bůh chce, aby tady na 

Ugwu-Nso, v poustevně otce Lásky, v Univerzálním centru Dvou 

Srdcí Lásky, bylo místo, o němž Bůh může říct: „Konečně jsem 

nalezl místo, konečně jsem nalezl lidi, kteří plní mou vůli zde na 

zemi tak, jak je plněna v nebi.“ Už se to tady nazývá nebeskou 

vesnicí, nebeským městem. Jak to? Protože zde dokonale žijeme 

eucharistický život. Nyní máme v této kapli jen dva kněze, a kolik 

máme denně Mší svatých? Kdybychom měli deset kněží, sto kněží, 

Svatá Hora by byla horou Mší svatých. Kolikrát denně vystupujeme 

na Svaté schody? Lidé sem budou proudit a budou si muset 

zarezervovat čas na modlitbu na Svatých schodech. Tolik budou 

lidé hledat Boha. Bůh to učiní, On přitáhne všechny. 

Děkuji ti, můj Bože, za tvůj Božský plán pro spásu všech, tento plán 

je neotřesitelný, absolutní, je to Boží vůle a Církev to dobře ví. 

Kánon 1752 Kodexu kanonického práva: nejvyšším zákonem 

Církve je spása duší, a zde je místo spásy všech duší skrze 

eucharistické slavení Mše svaté a adoraci s modlitbou Dvou Srdcí 

Lásky. „Můžu-li zachránit všechny duše, co je nemoc?“ Hledejte 

nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Toho 

se musíme držet, my jsme Církev bojující a skutečný boj je boj 

touto modlitbou, čistotou. Tato modlitba je bojem, zbraní, 

vítězstvím a vládou. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji 

ti, mé Všechno. Bůh vám všem žehnej. 



 

Kázání: 

Bůh je láska. Miluje mě, miluje tebe, miluje všechny. Nikdy 

nepřestane milovat. Kdyby Bůh přestal milovat, přestal by být 

láskou. My můžeme přestat dýchat a žít, ale Bůh nemůže přestat 

milovat. Bůh řekl: „Má lásko, poslal jsem tě do světa, aby bylo 

možné se mé lásky dotknout, vidět ji, slyšet ji. Mé Tělo je skutečný 

pokrm a má Krev je skutečný nápoj. Má lásko, jsi stráven jako oběť. 

Má láska bude hořet ve všech, všechna srdce zahoří ohněm Božské 

lásky.“ Bůh přišel, Ježíš to řekl: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, 

a jak si přeji, aby už hořel (Lk 12,49). Ať hoří, oheň Srdcí Lásky 

zachrání celé stvoření planoucí ohněm lásky.“ Takhle bude zničen 

ďábel. Kéž všichni zahoří ohněm Božské lásky. 

„Má Lásko, dal jsem tobě a všem svým dětem, kněžím, bratřím, 

sestrám a laickým apoštolům, to nejvyšší povolání své lásky – být 

oběťmi Lásky. Uč je a vyškol je a pomáhej jim, aby pochopili své 

povolání být oběťmi Lásky. Ať jsou všichni proměněni a jsou tím, 

čím mají být: planoucím ohněm Božské Lásky.“ 

Bůh je použije k tomu, aby zničil veškeré zlo. Až ďábel uvidí 

planoucí oheň Božské lásky, uteče, jako utekl z nebe. On nebyl 

vyhnán, Michael byl plně zaměstnán modlitbou a ďábel musel utéci. 

„Ďábel je ve světě dosud činný, protože oběti Lásky dost nehoří. Ať 



jsou proměněny a hoří všude, kde jsou, aby rozptylovaly temnotu, 

zlobu a hřích. Ať jsou dokonale sjednoceny s Nejsvětější Trojicí 

Lásky.“ 

Musím poděkovat těm, kdo organizovali včerejší procesí, Bůh vám 

žehnej. Je velmi, velmi důležité, abychom přitahovali duše k Boží 

lásce – používejte veškerou moc, kterou nám Bůh dal, k tomu, 

abyste přitáhli všechny k Boží lásce. Můj Bože, ať jsou dokonalí, 

jako je dokonalý můj nebeský Otec. „Ať má láska září na vás a skrze 

vás na všechny. Máte ničit temnotu, zlobu, zlo.“ 

„Jejich dokonalost je dokonalostí v lásce. Ať se všichni učí od mého 

Srdce a od Srdce mé Matky Marie. Ať se všichni učí od mého 

tichého a pokorného Srdce Lásky. Mé jho netlačí a mé břímě netíží. 

Mé jho je Láska, život Dvou Srdcí Lásky, život Nejsvětější 

Eucharistie, adorace, skutky lásky, eucharistický život, Trojiční 

život, křesťanský život. Ať se všichni učí životu, který vydává 

svědectví, ať jsou kdekoliv.“ Milovat Boha a milovat všechny Boží 

láskou a přivádět všechny k Boží lásce ve Dvou Srdcích Lásky, s 

nimi a skrze ně. Můžete kázat, aniž byste mluvili, váš život káže víc 

než vaše slova, život, který žijeme. 

„Ať se aktivně podílejí na šíření evangelia. Ať žijí aktivním životem 

lásky, navštěvují nemocné, navštěvují vězně, utěšují zarmoucené. 

To je život lásky, to je mé jho a mé břímě. Je snadné a sladké být 



oběťmi Lásky. Být obětí Lásky je tou nejsladší odměnou. Můj synu, 

to je smysl Písma, to je smysl náboženství, to je smysl života, smysl 

bytí: Ať všichni moji členové, všechny mé děti toto vědí, ať to šíří, 

ať je celý svět naplněn poznáním Boha, naplňte celý svět tímto 

poznáním Lásky.“ Bůh je láska a povoláním člověka je láska. Prací 

člověka je láska, pravdou je pravda lásky. „Já jsem cesta, pravda a 

život.“ Člověče, poznej svého Boha a poznej sám sebe. Naplněním 

člověka je láska k Bohu. 

„Synu, ty jsi láska: láska Boží a láska lidská. Všechno jsem stvořil 

z lásky. Mimo mou lásku není nic, jen peklo. Nepřítel, ďábel odmítl 

tuto lásku. Jedinou cestou k Nejsvětější Trojici jsou Dvě Srdce 

Lásky. Když ďábel a zlí andělé odmítli Dvě Srdce Lásky, klesli do 

pekla – je to znamení, kterému se odporuje (srov. Lk 2,34). Ďábel a 

zlí andělé se oddělili od mé lásky a založili svou vlastní vzpouru, 

rozdělení.“ Je třeba varovat ty buřiče, kteří chtějí zničit tento život. 

Děkuji Bohu za dnešní modlitbu se čtením: je potřeba lidi 

napomínat, aby nežili v omylu. 

„Nejhorší na tom není to, že se rozhodli odmítnout mou lásku, ale 

že do pekelného ohně strhávají nevinné duše. Má lásko, přísahal 

jsem, že vykoupím všechny své duše. Prosím, miluj mě a bojuj a 

vykonej veškerou oběť, aby byly všechny mé duše získány zpět a 

sjednoceny se mnou. Má lásko, uč všechny děti, že já jsem jejich 

Otec a ony všechny jsou mé milující duše. Všechny je miluji, stvořil 



jsem je z lásky a z lásky je vykoupím. Potřebuji tvoji pomoc – bez 

ohledu na to, jak jsi malý – aby odpověděly na své povolání lásky. 

Zvi v lásce všechny, ať přijdou ke mně. To je tvá práce a práce všech 

mých dětí. Toto poslání musí uspět.“ Řekněte Amen. „Láska musí 

vládnout. Dvě Srdce Lásky musí zvítězit. Nakonec zvítězí mé 

Neposkvrněné Srdce!“ 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Zdrávas Maria… 

Děkuji ti, že jsi nám zjevil svou lásku ve Dvou Srdcích Lásky, 

pomoz nám, Pane, přitáhnout všechny, milovat všechny a obejmout 

Dvě Srdce Lásky Ježíše a Panny Marie a sjednotit všechny s tímto 

jediným řešením. O to tě prosíme, ó Pane. 


