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

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

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

Šťastný svátek všech duší 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Přeji vám všech šťastný svátek, je to náš vlastní svátek, svátek 

všech duší. 

Nahlédněte do očistce a uvidíte duše spalované v ohni. Děkuji ti, 

můj Bože, že jsi nám dal duše. Svaté duše, děkujeme vám za váš 

boj pro vládu Boží lásky v každém srdci. Nahlédněte do očistce a 

uvidíte, že jsou tam někteří z vašich příbuzných a jsou spalováni 

nekončícím ohněm. Prosím, osvoboďte je dnes. Kéž jsou všechny 

duše osvobozeny z toho ohně. Bůh nám dal moc zachránit každou 

duši před peklem, Bůh nám dal moc posílat všechny duše rovnou 

do nebe, a to skrze mše svaté a adorace. Neotálejte, nenechávejte se 

odradit, nenechávejte se unavit, nemarněte čas. 

Když Matka Tereza neměla čas na velké a mocné lidi, protože se 

starala o umírající, jak je to s námi? Jak je možné, že máte čas na 

všelijaké nesmysly, když duše trpí? Naší jedinou prací jsou jen Dvě 

Srdce Lásky, zraněná a krvácející, práce s dušemi – to je vaše práce 

na plný úvazek, na sto procent. 



Jediná útěcha, kterou můžete dát Ježíšovi a Panně Marii, jsou duše 

– když zachráníte duše před zatracením. Nejvyšší láska, kterou 

můžete prokázat nějaké duši, je, když jí pomůžete vyhnout se peklu 

a očistci. Nejvyšší dobro, nejvyšší požehnání a dobrý skutek, který 

můžete udělat pro nějakou duši, je, když jí pomůžete jít rovnou do 

nebe, bez očistce. Máte od Boha moc to udělat – skrze tuto modlitbu 

Dvou Srdcí Lásky. Používáme tuto moc? Nebo jsme příliš slabí? 

Pokud to můžete pro duše udělat, ale odmítnete jim pomoci a duše 

upadají do pekla, upadají do očistce, je to od vás to nejhorší zlo, 

protože jste jim odmítli pomoci. Neexistuje horší zlo než odmítat 

pomoci duším jít rovnou do nebe. 

Jednoho dne se i vy stanete duší, čistou duší, už nebudete mít tělo – 

jak brzy to bude? Za sto let z nás všech, kdo jsme tady, devadesát 

procent z nás bude čistými dušemi, už nebudeme jíst těstoviny, už 

nebudeme mít žádné dolary ani nairy. Už jste si sbalili své věci? 

Moje rakev už je tady, bylo by potřeba mi ji dnes vyčistit, kdo to 

pro mě udělá? Jaká radost, aleluja, hosana… (písně v jazyce igbo) 


