
Polední mše svatá v úterý 2. 11. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Evangelium: Marek 15,33-39; 16,1-6 

V tom, co potřebujete, proste o přímluvu Marie-Piere a Marie-

Pascal 

Úvod: 

Děkujeme Bohu za to, že můžeme slavit mši svatou zde na hrobě 

Marie-Piere a Marie-Pascal, kéž jim Bůh dá v nebi korunu věčné 

slávy a nám, kteří jsme zde, kéž Bůh dá milost vytrvat až do konce 

v tomto životě Srdcí Lásky, v tomto slavném životě, abychom mohli 

mít podíl na té slávě, kterou pro nás Bůh připravil ještě před 

stvořením světa. 

 

Kázání: 

Mohl by sem někdo přivést Marii-Pascal a Marii-Piere, aby k nám 

promluvili? Bylo by dobré od nich něco slyšet, dnes je jejich den. 

Proč jsme na tomhle místě? Protože jsme hloupí. Jsou snad ony tady? 

Ne, ony nejsou tady, ony se na nás smějí a mávají nám z nebe. 

Pokud budete pozorně naslouchat, uslyšíte jejich jemné hlasy, které 

nemůžete slyšet, pokud se stoprocentně nesoustředíte. Povzbuzují 

nás, abychom pokračovali v boji, aby náš prapor vlál, povzbuzují 



nás, abychom dělali více, více, více pokání, více obětí, slavili více 

mší svatých, více se modlili, konali více, více, více skutků lásky, 

více praktikovali čistotu, pokoru, svatost – víc, víc, víc… Dělejte 

víc, ať vás to stojí cokoliv. Vaše odměna bude nevýslovná, 

nepopsatelná. 

Děkujeme Bohu za dnešní den, svátek všech věrných zesnulých. 

Jeden mladý bratr sem chodil spát (na hrob Marie-Piere), udělal si 

tady své lůžko. Marie-Piere, Marie-Pascal, děkujeme vám, že jste 

daly svůj život jako oběť. Marie-Pascal o sobě říkala: „Jsem váš 

obětní beránek“, ona sem přišla doslova proto, aby pro mě dala svůj 

život a zemřela pro mě. Její příbuzní ji odrazovali: „Nechoď tam“, 

ale ona řekla: „Ne, já tam musím jít a nabídnout svůj život jako oběť, 

jdu tam a už se nevrátím“. Řekla: „Jdu tam a už se nevrátím. Jdu 

tam a budu tam pohřbena“. 

Marii-Piere také někteří její přátelé říkali: „Jsi velmi tělesně slabá, 

tamní prostředí si vyžádá od tvého těla vysokou daň, nechoď tam“, 

ale ona řekla: „Tohle přesně je život, který jsem už více než dvacet 

let hledala a teď jsem ho našla, tak mi v tom nebraňte“. Opustila 

všechno. Opustila všechno. Nelitujte žádného rizika, které na sebe 

vezmete kvůli duším, kvůli Srdcím Lásky. Budete litovat jen jako 

svatý Martin – čeho litoval? Že nedal všechno. Svatý Martin jel na 

koni a viděl žebráka, který seděl promrzlý na okraji cesty a neměl 

se čím zahřát. Martin sesedl z koně, rozsekl svůj plášť na dva kusy, 



jednu polovinu dal tomu ubohému žebrákovi a druhou si nechal. V 

noci pak viděl Ježíše, jak sedí v nebi a má na sobě tu polovinu pláště, 

kterou on dal tomu ubohému žebrákovi. „Ach, kéž bych mu ho tak 

byl dal celý!“ Litujte jen toho, že jste nedali všechno. To, co si 

necháte pro sebe, je vaší ztrátou, a co dáte, je vaším ziskem. Pozdě 

jsem si tě zamiloval – mnozí svatí litovali: „Kéž bych tak byl sloužil 

Bohu jako svému Králi nejen až ve stáří.“ 

Chci tedy svému Bohu děkovat za to, že ode mě vyžaduje stále víc. 

V Umuchimě mi řekl: „Kdyby ses chystal oženit se se ženou, kterou 

miluješ, a tvůj tchán a tchyně by ti řekli: ,Přines víc brambor, víc 

koz, víc peněz‘ – měl bys z toho radost, nebo by tě to trápilo? Když 

tě požádají, abys přinesl víc, znamená to, že tvoje manželství bude 

mít úspěch, že jsi úspěšný. Když ti řeknou: ,Nedělej si starosti, nic 

nenos‘, tvoje manželství nevydrží.“ 

Když od vás tedy Bůh žádá více mší svatých, více adorací na 

Svatých schodech, co to znamená? Že toto poslání bude mít úspěch. 

Proto v tom vytrvejte, doveďte to do konce. Vytrvejte v tom, 

doveďte to do konce, doveďte to do konce. Tak jako Panna Maria 

povzbuzovala Ježíše, aby pokračoval až do konce, a On nakonec 

řekl: „Je dokonáno“. Došli jste už tak daleko, že vás lidé pomlouvají? 

Svatý Pavel by se vás zeptal: „Kladli jste už odpor až do 

krve?“ (srov. Žid 12,4) Ta chvíle přijde, že je to tak? My se o to 

modlíme: „Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou 



krev…“ Nebe dosáhnete nejrychleji, když se stanete mučedníky. 

Kanonizace dosáhnete nejrychleji, když se stanete mučedníky. (Pro 

vaši kanonizaci) je potřeba jen mít jistotu, že jste zemřeli jako 

mučedníci kvůli víře, a vědět, co jste říkali ve chvíli své smrti, vaše 

poslední slova. 

„Otče, odpusť jim“ – Pán Ježíš se nestavěl proti nim. „Odpusť jim. 

Do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Jaká budou vaše 

poslední slova? „Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, 

zachraňte všechny duše!“ Prosím, připravujte se už nyní na své 

nebe. Prožijte svůj pozemský život jako přípravu na nebe. A až 

přijdete do nebe, udělejte to jako svatá Terezie, která řekla: „V nebi 

se budu zabývat tím, že budu konat dobro pro zemi.“ 

Marie-Piere, Marie-Pascal, očekáváme, že se kolem vás budou dít 

zázraky. Je mezi vámi někdo, kdo něco hrozně nutně potřebuje? 

Něco, co běžnými prostředky nemůžete získat? Proste o to na 

přímluvu Marie-Piere a Marie-Pascal. Kéž nám Bůh dá milost 

vytrvalosti až do konce. Marie-Piere, Marie-Pascal, pomozte nám, 

abychom zaprvé dokonale žili tento modlitební život a zadruhé 

abychom vybudovali potřebné struktury, zejména Cestu Trůnu a 

cestu na Růžencové procesí, která bude pro všechny slavným 

místem pro prostraci. 

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


