
Setkání rodiny Dvou Srdcí Lásky  

Bozkov 8.-10.11.2019 

Setkání rodiny 2SL se konalo v Bozkově v  Poutním kostele - Navštívení Panny Marie 

Královny hor. Toto setkání organizovala Jana a David Prokůpkovi. Je to jedno z nejstarších 

poutních míst v Čechách a na Moravě. Bozkov, se nachází na rozhraní Podkrkonoší, Českého 

ráje a Jizerských hor. O poutní místo původně pečovali benediktini, později je vystřídal řád 

cisterciáků a nyní je ve správě Misionářů Matky Boží lasaletské. 

 

 

V pátek 8.11.19 se od 18h připojilo k farní mši svaté 5 účastníků 2SL. Ostatní přijížděli 

později. Ubytovaní jsme byli na faře s polopenzí, hned vedle kostela. Místní kněz Otec 

Josef nás vřele přivítal a ještě poprosil Otce Kryštofa, zda by mohl v Semilech – 10km od 

Bozkova vyzvednou 3 paní, které také jedou na setkání 2SL a moc rádi by na mši svatou od 

18h. Pán Ježíš  se s Pannou Marií o nás starali již od prvních chvil na tomto poutním místě.  

Chtěli jsme, aby okolo obětního stolu bylo spoustu kytiček. S výzdobou pomáhala Terinka 

Prokůpková s její maminkou Evičce Matějkové, která má úžasný cit jak kytičky 

naaranžovat. 

 

Pár lidí zůstalo vzhůru z pátka na sobotu do půlnoci. Čekali jsme až všichni přijedou. Před 

22h přijel Otec Štefan Pilarčík – náš milovaný kněz 2SL. Čerpali jsme od něj duchovní slovo 

a ještě stihl zpovídat.  

Pátek 8.11. - noční program. Sešlo se 37lidí. 

23:30 Růžencové procesí - se svíčkou, kytičkou a kadidlem jako znaky naší lásky  

00:00 Vigílie - Mše Sv. s noční modlitbou a čtením, modlitby Dvou Srdcí Lásky, Adorace, 

Eucharistické požehnání. Končilo se ve 4:15h. 



 

 

 

 

Celý noční program absolvovala malá Terezka Prokůpková, která nemá ještě ani 3roky a 

nejstarší člen setkání Josef Prokůpek 82let. 

 



    

Na konci nočního programu dostal Otec Štefan ke svému výročí dort Dvou Srdcí 

Lásky. Je to již rok co denně v noci slaví noční vigílii. 

 

Sobota 9.11.- sešlo se 21lidí. 

Ráno byla nachystaná snídaně na 8h a od 8:45h byla v kostele mše svatá.  

 

 



 

 

Po 10h jsme se vratili na faru do jídelny, kde se s námi Otec Štefan rozdělil se svým 

dortem 2SL.  

 

 

Ve 12h jsme se pomodlili Anděl Páně a desátek růžence Lásky. Poté byl oběd a volný 

program. 

Od 15h jsme zpívali růženec Lásky. Prosili jsme Ducha Svatého a modlili jsme se dál. Pán 

vše vedl a sjednocoval nás v přímluvách a chválách. Byl to pro mnohé velmi silný zážitek. 

Nahrávalo se audio, tak přesně cituji: 

Prosby: 

- Pane Ježíši, Panno Maria, prosíme Vás za sílu pro Otce Montforta, sestřičky, bratry a 

laiky a všechny co se modlí 2SL ke slávě a chvále Boží. 

- Dobrý Bože prosíme Tě za Otce Montforta a celé toto dílo, které jsi mu svěřil. Za 

všechny těžkosti. Jsme Tvoje děti a děkujeme Ti, že nás slyšíš. 

- Za všechny ty, kteří tady dnes nejsou z jakéhokoli důvodu. Pane smiluj se. 

- Prosíme Tě za všechny kněze a dnešní noční mši svatou. Prosíme Vás a dáváme Vám vše do 

Vašich rukou. Je to Vaše dílo. Prosím všechny naše kamarády v nebi, aby byla dnes večer 

tady v Bozkově sloužena mše svatá. Pane smiluj se.  

- Pane prosíme Tě za vyřešení všech našich problémů ve farnosti. Za našeho kněze a Otce 

Františka, který je těžce nemocný. Pane smiluj se. 



- Prosím Tě za Lukáše. Prosíme Tě vyslyš nás.   

- Prosíme Tě za Áďu. Sílu pro ní. Prosíme Tě vyslyš nás.  

- Prosíme Tě za všechny bratry a sestry, které máme ve svém srdci. Za všechny 

dobrodince, kteří se za nás modlí a obětují. Pane smiluj se. 

- Prosíme Tě za vítězství Tvého Svatého Jména a Dvou Srdcí Lásky v našich životech. Pane 

smiluj se. 

- Prosíme Tě také za všechny bratry a sestry zvláště v našem okolí, našich farnostech, 

kteří ještě nepoznali Tvojí lásku. Prosíme o milost, aby Tě poznali. Pane smiluj se. 

- Za duše v očistci a za ty, na které nikdo nevzpomene. Pane smiluj se. 

- Prosím Tě za naše kněze a nová duchovní povolání a za Papeže Františka. Pane smiluj se. 

- Prosíme Tě za svatá kněžská a řeholní povolání na celém světě. Pane smiluj se.  

- Prosíme Tě za kněze, aby zůstali věrni Tvému slovu. Pane smiluj se. 

- Za naše děti, naše rodiny, naše kněze. Pane smiluj se. 

- Za pokoj a mír v našich rodinách, děti, dospívající mládež a za ty, které nám Pán Bůh 

svěřil. Pane smiluj se. 

- Za všechny zbloudilé kněze, aby se vrátili do Tvojí náruče. Pane smiluj se. 

- Prosíme Tě za naší drahou Verunku a věříme, že je ve Tvé náruči. Pane smiluj se. 

- Za všechny naše svázanosti a rozvázání kořenů. Pane smiluj se. 

- Děkujeme Ti, že Ty seš tady s námi. Ty nás vidíš. Ty nás objímáš svojí láskou spolu 

s Pannou Marií. Děkujeme Ti Pane. 

- Pane smiluj se nad naší vládou, aby neschvalovala zákony, které se příčí zákonům Božím. 

Pane smiluj se. 

- Prosím Tě za mojí pozemskou maminku. Pane smiluj se. 

- Pane daruj nám čistá, věrná a pokorná srdce. Pane smiluj se. 

- Prosím Tě také za mojí maminku a tatínka, kteří se starají o nemohoucí rodiče. Dej jim 

sílu. Prosím Tě za babičku a dědu a jejich obrácení, aby patřili na Tvojí tvář. Pane smiluj se. 

 

Chvály, díky… 

- Bože Tvé plány jsou dokonalé. Máš o nás nádherné sny. My kolikrát ani nehledáme to, co 

sis o nás vysnil a přitom vše co o nás sníš je nádherné. Je to nádherné a úžasné jako jsi 

nádherný a úžasný Ty. Nabízíš nám nádhernou budoucnost. Jako bys nám říkal, abychom 

s Tebou spolupracovali pořád. Jsi dobrý a úžasný Bůh. Chvála Tobě Pane. 

- Přijď Duchu Svatý a zapal v nás oheň Tvé lásky, ať hoří v nás. Přijď Duchu Svatý. 

- Jsi dobrý, dobrý, dobrý Bůh. Třikrát Svatý Bůh. Chvála Tobě Pane. 

- Jsi  Pane dokonalý, milující, láskyplný, všeobjímající, milosrdný. Ani slovy nejsme schopni 

vyslovit, jak úžasný jsi. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane za Tvou Svatou Matku, která se za nás stále přimlouvá před Tvou tváří. 

Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane, že Ty jsi nám daroval Tvojí maminku. Chvála Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti za všechny radosti, všechny bolesti, strasti, ponižování. Děkujeme Ti Pane. 

- Chvála Tobě Pane, že nám pomáháš nést naše kříže. Chvála Tobě Pane. 



- Chvála Tobě Pane, že ty přicházíš ke každému jednomu z nás a říkáš nám:“Co chceš, abych 

pro tebe učinil?“ 

- Chvála Tobě Pane za Tvé milosrdenství a Tvou lásku, kterou máš ke každému jednomu 

z nás. Chvála Tobě Pane. 

- Bože jsi mocný. Chvála Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti Bože, že při své velikosti a vznešenosti se na nás usmíváš. Díky Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti za Tvou živou přítomnost v Oltářní Svátosti. Díky Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti Bože, že sis naše jména vryl do svých dlaní. Díky Tobě Pane. A to všechno 

děláš z lásky. Chvála Tobě Pane. 

- Díky Tobě Pane, že celé nebe se s námi modlí. Chvála Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti Pane, že jsme se v noci dozvěděli, že miliardy andělů jsou s námi. Díky Tobě 

Pane. 

- Všichni andělé, prosíme Vás, abyste se za nás přimlouvali, abychom nebloudili na našich 

cestách. Děkujeme Ti  Pane. 

- Ty jsi Nebeský Pastýř, který nás vede do Nebeského Království. Chvála Tobě Pane. 

- Bůh přebývá ve chválách svého lidu. Proto Tě chválíme. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi Spasitelný Bůh. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi Silný a Mocný Bůh. Chvála Tobě Pane.  

- Jsi Král Králů a Pán Pánů. Chvála Tobě Pane. 

- Jsi nádherný. Chvála Tobě Pane. 

- Pane, před Tebou musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Chvála Tobě 

Pane. 

- Jsi pevná skála, náš štít. Ta krásná píseň co zní v našich duších. Chvála Tobě Pane. 

- Jsi naší tvrzí. Chvála Tobě Pane. 

- Naše opora. Chvála Tobě Pane. 

- Přijmi naše prosby všechny tady vyslovené. Naši strážní andělé, kteří tady jsou přítomní a 

ostatní andělé, abychom Tě chválili neustále. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi Vznešenost, Důstojnost a Majestát. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane, že Ty nás sjednocuješ. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Duchu Svatý, že Ty v nás působíš, že přicházíš k nám a proudíš mezi námi. 

Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Duchu Svatý, který uzdravuješ naše zraněná srdce a pozvedáš sklíčené. 

Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi naše uzdravení. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi naše naděje na věčný život. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi naše vítězství. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi světlo v temnotách. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi cesta, pravda a život. Chvála Tobě Pane. 

- Ty jsi hřejivé teplo, které zahřívá naše srdce. Chvála Tobě Pane.  

- Chvála Tobě Pane, že platí: „Ubožák zavolal a Hospodin mě vyslyšel. Chvála Tobě Pane. 

- Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane za Tvá slova. Pojďte ke mně všichni, co jste obtíženi. Chvála Tobě Pane. 



- Ty přebýváš ve chválách svého lidu.  Chvála Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti Pane, že přinášíš radost našim srdcím a pokoj našim duším. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane, že Ty nás vždy pozvedáš a neopouštíš. Chvála Tobě Pane. 

- Pane Ty nám odpouštíš a víc na to nevzpomínáš. Chválíme Tě, že Tvé srdce je slitovné a 

soucitné. Chvála Tobě Pane. 

- Chvála Tobě Pane, že ve Tvém srdci je místo pro každého. Chvála Tobě Pane. 

- Ty nikoho ze svého středu nevylučuješ. Nikoho neodmítáš. Chvála Tobě Pane. 

- Nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající knot neuhasíš. Chvála Tobě Pane. 

- Prosíme Tě Pane za mír na celém světě. Prosíme Tě Pane. Chvála Tobě Pane. 

- Děkujeme Ti Bože za dar hudby a zpěvu. Děkujeme Ti za Pavla za jeho nádherný zpěv a 

přitom nám to působí obrovskou radost. Chvála Tobě Pane. 

Po těchto krásných modlitbách jsme opět zpívali modlitbu 2SL. Končili jsme v 16:50h. 

Též jsme se modlili za Otce Kryštofa, který je kněz z Bozkova, aby Pán Ježíš spolu 

s Pannou Marií pomohli a mohla být i noční mše svatá. Vše jsem odevzdávali do jejich rukou 

a těšili se, co pro nás mají připravené. 

Otec Štefan musel dopoledne odjet domů, protože má své farnosti a v neděli potřeboval 

sloužit mše svaté v Hrobě – farnost, kde působí. Proto sobotní program od 12h vedli laici 

2SL. Věřili jsme a cítili, že je s námi též Otec Montfort duchovně spojen spolu s Otcem 

Štefanem.  

V odpoledních hodinách Otec Kryštof přislíbil, že rád odslouží noční mši svatou. Děkujeme 

Ti Pane Ježíši. Děkujeme Ti Panno Maria. 

V 18h jsme se setkali v kostele a modlili jsme se Anděl Páně, Radostný růženec, zpívali jsme 

a Pavel Krňávek s Vláďou Čonhovajem navrhli, že by byla fajn nějaká svědectví. Končíme 

v 19:45h.  

Svědectví: 

Díky Pánu Ježíši a Panně Marii jsem se dostal až do Bozkova, kteří mi celý pobyt zaplatili. 

Byl jsem pozván na noční vigílii 2SL do Bozkova. Nikam se mi nechtělo cestovat od pátku do 

neděle. 

Mše svatá, modlitby, hra na kytaru a zpěv. V sobotu jsme chválili Boha, což jsem z toho byl 

hodně nadšenej. Říkal jsem si, že když tam není Otec Montfort, že to nebude ono, ale 

dostal jsem velikou radost při celém programu a za to moc děkuji. Dokonce i mše svatá ze 

soboty na neděli, která nebyla v plánu, ale Panna Maria a Ježíš, Duch Svatý a Bůh měli plán 

se mší svatou (Otec Štefan totiž musel odjíždět v sobotu dopoledne na své mše svaté u něj 

ve farnosti). Bůh měl na to jiný názor a noční mši svatou sloužil Otec Kryštof. Tak mi 

udělali velikou radost. V kostele Panny Marie v Bozkově se mi moc líbilo. A v neděli mše 

svatá a návrat domů. Nocleh a všechno bylo dobře připraveno. Bůh budiž veleben a Panna 

Maria a Pán Ježíš nad námi bděli. Za všechno díky. Jirka Hofmann, Šimonovice. Požehnej 

Pane všem, 



kteří se na tom podíleli. Amen.                           

 

Jirka Hofmann a Vláďa Čonhovaj po sobotním programu ještě zůstali v kostele a modlili se. 

Večer psal ještě Otec Štefan sms: 

Moji milí, oběti 2SL. Každou novou Vigilii se stáváte silnějšími nástroji v rukou Božích! 

Zachraňovat duše má největší cenu. Budu s Vámi duchovně spojen, jste provázeni mým 

požehnáním. Jděte spát již v 8h. S+ 

Velmi nás jeho sms potěšila. Jeho otcovská láska nás hřála. Děkujeme Vám Otče Štefane. 

 

Sobota 9.11. - Noční program. Sešlo se 19lidí. 

23:30 Růžencové procesí - se svíčkou, kytičkou a kadidlem jako znaky naší lásky  

00:00 Vigílie – Mši svatou sloužil Otec Kryštof. Na začátku mše svaté nás též pokropil 

exorcizovanou svěcenou vodou, jako kdyby tam byl Otec Montfort. Po přijímání jsme se též 

modlili zpívané desátky lásky. 

 



 

Po mši svaté nám ještě Otec Kryštof otevřel svatostánek a my jsme se modlili 2 růžence 

2SL. Dále písničky a při Resuscito jsme i tančili, tleskali a radovali se. Byl to velmi 

požehnaný čas.  Končilo se ve 2:20h. 

Neděle 10.11. 

Po snídani se připojujeme k farní mši svaté od 10h a růženci před mší svatou. Po obědě se 

odjíždělo domů a lidé se ptali, a pak ještě volali, kdy bude další setkání. 

Celý víkend doprovázel Pavel Krňávek svým nádherným zpěvem spolu s kytarou. Za to jsme 

mu byli velmi vděční, protože vždy hudební nástroj se zpěvem obohatí celé společenství. 

Velké díky patří Otci Štefanovi a všem, kteří se účastnili tohoto setkání i těm, kteří 

z důvodu nemoci nepřijeli. Přispěli jak modlitbou, svou obětí, láskou a radostí. Za vše Vám 

všem drahé a milované oběti 2SL nesmírně děkuji. Jana a David Prokůpkovi 


