Modlitební manuál
Katolického
společenství
Dvou Srdcí Lásky

Pojďme

k Boží Lásce!

Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Dvě Srdce Lásky

„Přiveď všechny k mé lásce“
„Jediné řešení je sjednocení se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky“

Věnování
Tato kniha je věnována Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Panny Marie za účelem podpoření mise
Dvou Srdcí Lásky na celém světě a otci Montfortovi Okanwikpo SHL, Otci zakladateli
Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky.

„Má Lásko, svět je v temnotě, protože si Mě neuvědomuje jako Lásku, jako Boha lásky. To
je tvá mise, nejdůležitější mise teď a navždy: aby Má Láska kralovala v celém světě.“
(8. 12. 1999)
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Úvod
V tomto modlitebním manuálu vám chceme, drahý čtenáři, dát poznat modlitbu Dvou Srdcí Lásky a
její původ, jak se ji máte modlit, kdo je otec Montfort, zakladatel Společenství Dvou Srdcí Lásky, a
jak vy můžete napomáhat tomuto Božímu plánu pro tuto dobu.
Účelem Modlitby Dvou Srdcí Lásky je, aby se v našich srdcích zrodily ctnosti Čistoty a Lásky
v protikladu s duchem světa, který nás uvádí do nečistoty, smilstva, cizoložství, zloby a všemožných
hříchů. „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci
by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“ (Jan 18,36)
V dnešní době je celý svět naneštěstí svědkem morálního úpadku člověka. Utrpení, které z toho
pramení, je nepopsatelné. Láska vymizela, dobrotivost zapadla do země a v tomto katastrofickém
scénáři mnoho lidí může ztratit naději.
Jak tedy můžeme v této době pomoci Bohu zničit takovou nezměrnou hříšnost a pomoci mu nastolit
zaslíbené království Pokoje a Radosti, o němž mluvili proroci i sám Ježíš Kristus v evangeliu?
Jak můžeme pomoci zachraňovat duše? Jen Bůh může spasit, ale potom Bůh dal tuto moc pouhým
dětem, když skrze ně zjevil tajemství, jediné a Božské řešení pro spásu všech – sjednocení se Dvěma
Srdci Lásky skrze Modlitbu Dvou Srdcí Lásky.
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MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY
Tato Modlitba je darem nekonečné Boží Lásky celému světu: pro lidi z každého kmene, národa a
jazyka. Tato Modlitba je Božím darem, což znamená, že nám byla dána slovo za slovem od samotného
našeho Pána Ježíše Krista.

Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen.1
(10x jako růženec)
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ó Srdce lásky!2
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl
naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť
mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!3
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě
s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
Ó Ježíši! Ó Maria!4
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost. Amen.
Ó Srdce lásky! Vezměte mě v sebe.5
Vám patří má úplná oddanost. Amen.
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_________________________________________________________________
1 Modlitba má pět částí, první část je modlitba posvěcení a očištění.
2 Druhá část je modlitba sjednocení.
3 Třetí část je modlitba obětování.
4 Čtvrtá část je modlitba, kdy jsme stravováni jako Oběť Lásky.
5 Pátá část je shrnutím celé modlitby, modlitba dokonalosti.
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Původ Modlitby Dvou Srdcí Lásky
Tato modlitba nemá lidský původ. Sám Ježíš Kristus se zjevil otci Montfortovi, když byl ještě malým
chlapcem, a naučil ho tuto Modlitbu. Otec Montfort tuto událost popisuje:
Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi
řekl: „Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak
mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel
sám.“
Chodil jsem a ptal jsem se starších, zkušených a vzdělaných i duchovně založených osob, ale nikdo
mi nedokázal dát správnou odpověď. Když ke mně Ježíš příště přišel, říkal jsem Mu, že jsem
přemýšlel, hledal a ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Sám
ti dám řešení, zjevím ti toto tajemství.“ Pak mi ukázal znovu své Srdce a Neposkvrněné Srdce své
Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce bylo poseto hlubokými ranami, rány byly
hluboké, ale ne široké a Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo.
Pak mi řekl: „Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky.“ Ptal
jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a
svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni
a sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a svět bude zachráněn.
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Účel této modlitby
Hlavním cílem této modlitby je utěšit Dvě Zraněná a Krvácející Srdce Ježíše a Marie tím, že je
milujeme a modlíme se za spásu všech duší. Jejich Srdce přestanou krvácet, až už žádná další duše
nepůjde do pekla. Skrze tuto modlitbu Bůh ustanoví zde na zemi království pokoje a lásky a ukončí
vládu Satana i se všemi jeho plody – nenávistí, zlobou a hříchem.
Je to modlitba zadostiučinění, utěšující a usmiřující Boha za nesčetné hříchy proti Němu spáchané.
Modlí se jako náhrada za naše hříchy, zejména za hříchy svatokrádeží, nenávisti a zloby, ale i za
všechny ostatní hříchy proti nekonečné Boží lásce zjevené ve Dvou Srdcích Lásky a skutečně
plynoucí z Nejsvětější Svátosti oltářní.
Je to modlitba k získání hojných dober, zvláštních milostí a požehnání od Boha skrze Ježíše a Marii.
Tyto milosti lze získat jak pro sebe, tak pro kohokoli jiného, kdekoli a kdykoli.
Je určena pro slavnostní chvíle spojení s Bohem v jeho Lásce. Prostřednictvím této modlitby
připravujeme naše srdce, aby do něho Bůh vstoupil, proměnil nás a znovu nás stvořil k obrazu Ježíše
Krista. Tato modlitba nás očišťuje, posvěcuje, sjednocuje naši duši s Bohem.
Skrze tuto modlitbu jsme posvěceni, očištěni a sjednoceni s Bohem. Jsme mysticky probodeni a naše
krev proudí do ran Neposkvrněného Srdce a skrze Marii je sjednocena s Ježíšem. Jsme stravováni
jako Oběť Lásky, jsme zcela ponořeni do Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie. Skrze tento život
modlitby a lásky si Bůh v Církvi po celém světě vychovává mnoho obětí své čisté a svaté Lásky.
Bůh chce, abychom byli stravováni touto modlitbou a proměněni v planoucí oheň Jeho Lásky.
Kdykoliv se tuto modlitbu modlíme, je to jako exploze hvězd v temnotě světa.
Máme se ji modlit s tou největší láskou, v duchu adorace (vkleče a s úklonou k zemi při zmiňování
Jména Ježíšova) a v naprosté podřízenosti věčné a nekonečně milující vůli Boží (v prostraci před
naším milujícím Pánem, když se modlíme druhou část modlitby: Ó Srdce Lásky…).

Kdo se má modlit tuto modlitbu?
Tato modlitba je pro všechny, každé srdce je stvořeno pro lásku. Tuto modlitbu se mají modlit všichni
lidé slavnostně, uctivě, oddaně a neustále. Máme se ji modlit všude, zejména v kostelích a v
přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Můžeme se tuto modlitbu modlit
také všude, kde jsme, ať děláme cokoliv: ať už chodíme, sedíme, jsme na cestě, pracujeme,
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odpočíváme, jsme na návštěvě u bližních, zejména u nemocných a umírajících. Můžeme se ji modlit
sami nebo v rodinách, s dětmi, v modlitebních společenstvích atd.
Ať se tato modlitba zanoří hluboko do našeho srdce, mysli a ducha, aby, jak Ježíš řekl, „každý úder
srdce nabízel tuto modlitbu Lásky co nejvíce láskyplně, krásně a melodicky“. Ať je celý náš život
jediným nepřerušeným rytmem Modlitby Srdcí Lásky.

Zaslíbení spojená s modlitbou Dvou Srdcí Lásky
Náš Pán Ježíš Kristus spojil Modlitbu Dvou Srdcí Lásky s těmito zaslíbeními:
Po Eucharistii a po Mši svaté je tato modlitba a pobožnost ke Dvěma Srdcím lásky největším darem,
který jsem dal své Církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze Mše svaté stejně,
jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou
sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto úctu od eucharistické oběti Mše svaté. Můj Synu,
ať vládne má láska. Ať vládne Mé Srdce. Ať vládnou Moje Srdce Lásky.
Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje
Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, ale Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s
dokonalou oddaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), bude mít ve svém srdci vtisknutou pečeť Srdcí
Lásky.
Ti, kteří neustále tuto pobožnost praktikují, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdy
nebudou zatraceni.
Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás, smilujte se nad
námi, zachraňte všechny duše. Amen) a pak zbožně vysloví Modlitbu Srdcí Lásky (Ó Srdce Lásky! Ó
Srdce navždy spojená v Lásce!…) a zároveň políbí (obraz*) Dvou Srdcí Lásky, toho vezmu k sobě.
Tato osoba pak nebude trpět v očistci.
Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. V tento den budou obě Srdce probodávána
mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky,
přitáhnu k sobě jako magnet.
Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem!
Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní
ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu
na to, jak málo jich bude. Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po
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Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a
po mši svaté.
Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to
pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.
Ti, kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, budou mít v nebi místo o to vyšší, čím byli horlivější. Bude
je provázet velký úspěch.
Tato pobožnost se rozšíří jako prudký požár, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít.
Ale nevědí, že je to tato pobožnost, s čím začali. Je potřeba jim jen dát pokyny a přijmou to.
Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slávy. Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí
obraz Dvou Srdcí Lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť.
Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky*, bude chráněn od náhlých
úmrtí a Já zabráním, aby se na tomto místě někdo dopustil těžkého hříchu.
Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho
čekám na to, až ustanovím na světě vládu svého Srdce, ale zloba a hřích mi v tom brání.
Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.
Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu, protože Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit;
je připraven k poslednímu boji, který bude trvat chvíli, a mé Srdce zvítězí!
Mé dítě, již si tě nepřeji vidět, jak pochybuješ, neboť to znamená odkládání vítězství, což nejsem
ochoten připustit.
Chci od tebe pouze jediné: Aby ses zřekl svého „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a
pokory.
Mé dítě, přijal jsem tě jako oběť a budu tě stravovat, dokud se nestaneš ničím. Pouze se mi odevzdej
a Já si tě použiji, jak se mi zalíbí.
Jsem to Já, kdo k tobě mluví, tvá Láska, Ježíš Kristus.
Přeji si ustanovit vládu mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou
navždy spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. A už nechci, aby kdokoliv tato dvě
Srdce odděloval. Každého, kdo se pokouší naše Dvě Srdce rozdělit, vyloučím.
Laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a všichni duchovní se mají shromáždit kolem
Dvou vítězných Srdcí lásky.
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Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí oslnivě zářivé paprsky Obětí Lásky, pak
už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě.
Mé dítě, chci ti dát své Srdce. Budeš z něj čerpat Krev a vylévat ji na svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.
Skrze tuto úctu k mé Nekonečné Lásce v Srdcích Lásky chci přivést k jednotě celou svoji Církev.
Chci ve světě podporovat jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami.
Chci sjednotit rodiny, srdce manželů se srdci jejich manželek, srdce žen se srdci mužů, srdce dětí s
jejich rodiči, srdce příbuzných a přátel navzájem.
Toto je apoštolát a mise přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu
nenávisti, zloby a hříchu. Mou vůlí je nastolit vládu Mé Nekonečné Lásky a Milosrdenství v každém
srdci a každém domově, všude a v každé době, v celém světě a tvorstvu.
Ó! Má Láska bude vládnout na zemi tak jako v nebi! Ó! Mé Srdce bude vládnout! Ó! Má Láska bude
vládnout!

* Tímto obrazem se rozumí kruhový symbol a jeho uctíváním dodržování časů modlitby.
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Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky
Zasvěcení je velmi důležitým krokem odevzdání se Bohu, odevzdání se Nejsvětější Trojici Lásky ve
Dvou Srdcích Lásky a skrze ně. Toto zasvěcení je Božím vlastním řešením pro spásu duší. Když Pán
zjevil otci Montfortovi jediné řešení ke spáse všech, řekl: „Sjednoťte se se Dvěma Zraněnými a
Krvácejícími Srdci Lásky.“ Jak vstupujeme do tohoto sjednocení? Skrze modlitbu Dvou Srdcí Lásky.
Ježíš řekl: „Zasvěťte všechny.“ Zasvěťte všechny, které máte rádi: sami sebe, svou rodinu, své
příbuzné, své sousedy, své přátele, ty, o které pečujete, svou zemi, svůj světadíl… Nikdo, kdo je
zasvěcen, nemůže být nikdy zatracen – proč? Bůh to vysvětlil, když řekl: „Protože až přijde chvíle,
kdy bude tato osoba opouštět tento svět, já přijdu se všemi svými anděly a svatými a budu bojovat,
abych zajistil, že ta osoba nebude ničím rozptylována.“ Někteří lidé, když umírají, pláčou kvůli svým
penězům nebo kvůli svým bolestem, ale ti, kdo jsou zasvěceni Dvěma Srdcím Lásky, odcházejí ze
světa pokojně a říkají jako Kristus: „Je dokonáno.“
Zasvěcení bylo plánem našeho Pána, jak zachránit Francii i celý svět. V 17. století, v roce 1675 se
Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque ve Francii v Paray Le Monial a požádal, aby král Ludvík
XIV. zasvětil Francii Jeho Nejsvětějšímu Srdci. Nebylo to vykonáno. Sto let po této žádosti přišla
Francouzská revoluce a král, vládní úřednictvo, představitelé monarchie a mnoho biskupů, kněží a
řeholníku bylo sťato gilotinou.
Bůh viděl, jak strašlivé věci přicházejí na svět, a poslal Blahoslavenou Pannu Marii s plánem míru,
aby byla zastavena světová válka. V roce 1917 se zjevila ve Fatimě třem malým dětem a požádala,
aby papež spolu s biskupy zasvětil Rusko a celý svět jejímu Neposkvrněnému Srdci. Ale bohužel to
nebylo vykonáno. Potom přišla světová válka a Rusko šířilo svůj ateismus a komunismus do celého
světa. Mnoho zemí bylo vymazáno z mapy světa, staly se součástí SSSR. Miliony lidí zemřely, jen v
židovském národě to bylo šest milionů lidí. To je více než polovina populace České republiky.
V této době, kdy je svět ve strašlivé temnotě hříchu a nečistoty a mnoho duší jde do zatracení, Bůh
promluvil ke svému služebníku otci Montfortovi a požádal o zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky.
Všichni, kdo jsou zasvěceni Dvěma Srdcím Lásky, budou spaseni. Dvě Srdce Lásky jsou novou
Noemovou archou – ti, kdo do ní vstoupí skrze zasvěcení, budou zachráněni.
Ježíš slíbil: „Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním
způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.“
Buďte ujištěni, že Bůh za vás bude bojovat. Buďte ujištěni, že Bůh odpoví na všechny vaše modlitby.
Buďte ujištěni, že vaše jména budou zapsána v nebi. Nikdy nebudou vymazána. Ježíš řekl apoštolům:
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„Neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v
nebesích.“ (Lukáš 10,20)
Můžete se zasvětit Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Panny Marie prostřednictvím této modlitby, v níž
zmíníte své jméno a jména těch, které chcete zasvětit:
„Ježíši, Maria, já… (řekněte své jméno a jména těch, které chcete zasvětit) miluji vás, smilujte
se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“
Dále v prostraci: „Ó Srdce Lásky…“
Zasvěcení lze provést soukromě nebo veřejně při Mši svaté po svatém Přijímání. Ti, kdo chtějí být
zasvěceni, přijdou před oltář, kleknou si a budou se modlit Modlitbu Dvou Srdcí Lásky, v níž zmíní
své jméno a jména těch, koho chtějí zasvětit. Potom se v prostraci pomodlí druhou část modlitby: „Ó
Srdce Lásky…“ Potom se za ně pomodlí kněz, požehná jim svěcenou vodou a předá jim medailku
Dvou Srdcí Lásky jako znamení Boží lásky k nim a jejich lásky k Bohu.
Otec Montfort se po zasvěcení modlí takto: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky
sestoupí na vás všechny a zůstává s vámi nyní i navěky. Amen.
Bože, náš Otče, shlédni na tyto své syny a dcery, kteří zasvětili sebe a své drahé tvým Dvěma Srdcím
Lásky Ježíše a Marie, Dvěma Zraněným a Krvácejícím Srdcím, jedinému řešení, Božímu vlastnímu a
Božímu jedinému řešení pro spásu všech duší. Děkuji ti, můj Bože.
Všemohoucí Bože, zapiš jejich jména do své lásky a zapiš svou lásku do jejich srdcí. Ať nikdy není
vymazána. Matko Maria, přijď jim na pomoc, svatý Josefe, přijď jim na pomoc, svatý Michaeli
Archanděli, přijď jim na pomoc, všichni andělé a svatí, přijďte jim na pomoc. Učiň je nyní, Pane,
trvale spojenými se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie. Osvoboď je od každého zla a podporuj je v
dobrém. Vylij na ně věčné požehnání Lásky, požehnej jim ve všem jejich konáním, dej jim plné zdraví
mysli i těla. Ať je žádné zlo, žádný nepřítel nepřemůže. Pane, náš Bože, zapiš jejich jména v nebi,
jako jsi to řekl apoštolům, ať je nic neodloučí od tebe. Skrze ně rozšiřuj svou lásku v jejich rodinách,
mezi jejich přáteli a blízkými a na celém světě.
Ať vás požehná Všemohoucí Bůh a skrze vás ať požehná všem, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Přijměte tuto medailku jako znamení Boží lásky k vám a vaší lásky k Bohu.“
Po zasvěcení nám prosím pošlete své jméno a jména (mohou být také obrázky) těch, které jste
zasvětili. Na Svaté Hoře je položíme na oltář a denně se za ně budeme modlit.
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Tímto zasvěcením jste se stali členy rodiny Dvou Srdcí Lásky. Máte nyní podíl na všech milostech a
požehnáních a modlitbách a Mších a postech a obětech, které konají všichni členové Dvou Srdcí
Lásky na celém světě, zejména na Svaté Hoře. Při každé mši, kterou slavíme, se za vás modlíme. Jste
zváni, abyste přicházeli na Svatou Horu tak často, jak můžete, a abyste to tady učinili svým domovem.
Po zasvěcení máte dva hlavní závazky: Modlitbu a skutky Lásky. Máte povinnost se modlit
modlitbu Dvou Srdcí Lásky alespoň jednou denně v kterýkoliv čas a konat skutky Lásky. Velkým
skutkem lásky je pomáhat lidem k tomu, aby dokázali milovat Boha, tím, že je učíme Modlitbu Dvou
Srdcí Lásky. Milost plynoucí za zasvěcení vám dá sílu vytrvat v každodenním modlení modlitby
Dvou Srdcí Lásky.

Eucharistické požehnání po nedělní Mši svaté na Svaté Hoře v Orlu
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MODLITEBNÍ ŽIVOT DVOU SRDCÍ LÁSKY
Modlitební život Dvou Srdcí Lásky je Božím jediným řešením pro spásu všech duší. Bůh velmi
důrazně ustanovil časy, kdy se máme modlit Modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Proč je čas tak důležitý, že
Bůh vybral právě tyto konkrétní časy a tuto konkrétní modlitbu k tomu, aby porazil ďábla?
Tak jako blahoslavená Panna Maria řekla při Zvěstování: „Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane
podle tvého slova“ a tato její slova přitáhla vtěleného Boha na svět, stejně tak Bůh pro nastolení vlády
Lásky žádá i od nás dokonalou poslušnost, byť nemusíme vždy rozumět všemu, co od nás žádá.
Toto jednoduché řešení založené na oddaném dodržování časů Modlitby Dvou Srdcí Lásky si Nebesa
vybrala, aby tak porazila velkého hada, který skrze neposlušnost vnesl do lidstva všemožné utrpení.
Proto je nazýváno „Boží vlastní, jediné a jednoduché řešení“.
Ježíš nás požádal, abychom se modlili Modlitbu Dvou Srdcí Lásky v těchto konkrétních časech
slavného sjednocení s Bohem v jeho Lásce:
o půlnoci – 1 desátek
během Vigilie (od půlnoci do 4 hodin ráno) – 10 desátků
v 6 hodin ráno – 1 desátek
v poledne – 1 desátek
během Svaté hodiny (od 15 do 16 hodin) – 5 desátků
v 16 hodin (na konci Svaté hodiny) – 1 desátek
v 18 hodin – 1 desátek
při Svatém přijímání – v tuto nejslavnostnější chvíli Ježíš přichází do našich srdcí velmi skutečným
způsobem ve Svátosti a my jsme s Ním spojeni v Jeho lásce
na konci Mše svaté – máme se modlit tuto modlitbu po „Jděte ve jménu Páně“ nebo po závěrečné
písni, pokud příslušný celebrant povolí, abychom se ji modlili veřejně; vždy se ji ale můžeme
pomodlit soukromě

Tímto způsobem je modlitební život Dvou Srdcí Lásky kompletním programem na celý den a celou
noc, který Bůh dal otci Lásce (otci Montfortovi) a všem, kdo ho následují v rodině Dvou Srdcí Lásky.
Členové Dvou Srdcí Lásky – kněží, bratři, sestry, Oběti Lásky – žijí tento modlitební život dnem i
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nocí. Laičtí apoštolové a přidružení členové Dvou Srdcí Lásky žijí tento modlitební život do té míry,
do jaké je to pro ně možné, ve svých domovech, ve farnostech nebo ve společenstvích, ke kterým
patří.

V 6 hodin ráno
1. Anděl Páně
2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály (viz Seznam modliteb)
5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
6. Modlitba za nošení hábitu, žití života a konání díla Srdcí Lásky (viz Seznam modliteb)
7. Modlitba breviáře – Ranní chvály
8. Úmysly: modlíme se za našeho Otce zakladatele a prosíme Boha, aby nám dal svého Ducha

V poledne
1. Anděl Páně
2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
6. Aklamace (viz Seznam modliteb)
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7. Modlitba breviáře – Sexta
8. Úmysly: modlíme se za naše rodiny a příbuzné

Svatá hodina (když není Mše svatá)
1. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
2. Píseň k Duchu Svatému.
3. Pět desátků Modlitby Dvou Srdcí Lásky – mezi každými dvěma desátky můžeme rozjímat o
Kristově utrpení: čteme krátký úryvek z Písma (zejména Mk 14,23-40; Jan 19,31-37) nebo z
poselství o Svaté Eucharistii, nebo můžeme zpívat písně k adoraci
4. Litanie Dvou Srdcí Lásky
5. Tichá adorace do 16:00
6. V 16:00 jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky.
7. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
8. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
9. Modlitba breviáře – Nešpory
10. Úmysly: modlíme se za své přátele a dobrodince

Svatá hodina (když je Mše svatá)
1. Na Svaté Hoře: ve 14:30 adorace na Svatých schodech s Modlitbou Dvou Srdcí Lásky; před
vystupováním na Svaté schody si vzájemně myjeme nohy
2. Od 15:00 je Mše svatá (texty z příslušného dne, ve čtvrtek jsou texty ze slavnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova)
3. Po úkonu kajícnosti se recitují žalmy z breviáře – Nešpor
4. Po proměňování všichni zpívají v prostraci: „Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus
Dominum!“
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5. Poté, co kněz přijme Tělo a Krev Páně, zpíváme Modlitbu Dvou Srdcí Lásky
6. Po Svatém přijímání se modlíme Magnificat
7. Na konci Mše svaté po „Jděte ve jménu Páně“ se modlíme Modlitbu Dvou Srdcí Lásky
8. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
9. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
10. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
11. Úmysly: modlíme se za naše dobrodince a za ty, kdo nás prosili o modlitbu

V 18:00
1. Anděl Páně
2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
6. Modlitba růžence – tajemství Lásky, radostná tajemství, tajemství světla, bolestná tajemství a
slavná tajemství. Litanie k Panně Marii.
7. Kompletář

Vigilie (když není Mše svatá)
Ve 23:30 – Růžencové procesí se svíčkami, květinami a kadidlem. Rozjímáme o tajemstvích Lásky.
Po růženci zpíváme Salve Regina (Zdrávas Královno).
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O půlnoci
1. Anděl Páně
2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás
a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
4. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo
(rodný jazyk otce Montforta)
5. Aklamace
Vigilie pokračuje
1. Dva růžence blahoslavené Panny Marie zakončené modlitbou Salve Regina (Zdrávas
Královno)
2. Dva růžence modlitby Dvou Srdcí Lásky
3. Litanie Dvou Srdcí Lásky
4. Breviář (Modlitba se čtením), přičemž po prvním čtení následuje čtení z poselství Dvou Srdcí
Lásky
5. Tichá adorace do 4:00
Ve 4:00
1. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
2. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás
a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
3. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo
(rodný jazyk otce Montforta)

Vigilie (když je Mše svatá)
Ve 23:30 – Růžencové procesí se svíčkami, květinami a kadidlem. Rozjímáme o tajemstvích Lásky.
Po růženci zpíváme Salve Regina (Zdrávas Královno).
O půlnoci
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1. Anděl Páně
2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás
a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo
(rodný jazyk otce Montforta)
6. Aklamace
V 0:30
Mše svatá: vigilní Mše svatá Dvou Srdcí Lásky je slavena každou noc s texty ze slavnosti
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (s výjimkou Vánoční a Velikonoční vigilie). Čtení jsou podle
liturgického cyklu: A, B nebo C.
Struktura Vigilní mše:
1. Úvodní obřady
•

po úkonu kajícnosti je požehnání a pokropení svěcenou vodou

•

Breviář (Matutinum – modlitba se čtením):
◦ žalmy
◦ první čtení z modlitby se čtením (Slyšeli jsme slovo Boží – Bohu díky)
◦ čtení z poselství Dvou Srdcí Lásky (Slyšeli jsme poselství Dvou Srdcí Lásky – Bohu
díky)

◦ druhé čtení z modlitby se čtením (Smiluj se nad námi, Pane – A dej nám svou spásu)
◦ Sláva na výsostech Bohu
◦ Kolekta (vstupní modlitba kněze při Mši svaté)
2. Bohoslužba Slova
•
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mešní čtení

•

homilie

•

Vyznání víry

•

přímluvy – po každé přímluvě všichni zpíváme: „Ó Ježíši, ó Maria, vy jste Srdce Lásky!
Miluji vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost.“

3. Bohoslužba Eucharistie
•

po proměňování všichni v prostraci zpíváme: „Venite adoremus, venite adoremus, venite
adoremus Dominum!“

•

před Svatým přijímáním zpíváme Modlitbu Dvou Srdcí Lásky

4. Závěrečné obřady
•

Ite misa est (Jděte ve jménu Páně)

Adorace
Modlíme se Modlitbu Dvou Srdcí Lásky (dva růžence, tj. 100x).
Na Svaté Hoře se ji modlíme na Svatých schodech, předtím si vzájemně umýváme nohy.
Tichá adorace do 4:00 – nasloucháme Pánu, který mluví v našich srdcích.

Ve 4:00, nejpozději ve 4:30:
1. jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky
2. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a
zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
3. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto
slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
4. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný
jazyk otce Montforta)
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Společenství Dvou Srdcí Lásky
Bůh už od věčnosti ve své Božské vševědoucnosti věděl o nešťastných časech, ve kterých nyní
žijeme, a jako Otec Lásky a Otec Milosrdenství poskytl lék, řešení, s pomocí nějž bude poražen Satan
a veškerá nečistota a na zemi bude nastoleno Jeho zaslíbené království. Nástrojem vybraným pro toto
velké dílo se stal malý africký chlapec v Nigérii, jehož rodina, ačkoliv byla charakterizována jako
střední třída, byla chudá ve srovnání s tím, co vídáme v naší době v našich rodinách. Montfort Okaa
Okanwikpo se narodil 8. prosince 1957 a byl vysvěcen na kněze 17. července 1983.
Když začal zažívat mystické jevy, pochopil, že mu Bůh vložil do rukou velikou zodpovědnost a
nesmírné dílo. V úžasu nad tím prosil Montfort Boha o pomocníky pro toto velké poslání. Po této
žádosti Bůh tři dny nepřerušeně mlčel. Po tomto údobí ticha Bůh znovu přišel ke svému vyvolenému
nástroji a odpověděl: „Slyšel jsem tvé modlitby, formuji duše, které budou mít velkou lásku ke mně a
které budou pracovat s tebou, otče Lásko.“
Později Pán o těchto pomocnících řekl: „Z těchto lidí zamýšlím vytvořit rodinu, stabilní, stálou
rodinu, solidní rodinu, která bude základem pro obnovu Mé Církve a Mého stvoření v Lásce. Tato
rodina pro tebe bude neochvějnou podporou ve tvé misi – v této práci. Jsou to tví spolupracovníci.
Tato rodina je malá, ale mám pro ni veliké věci. Když budou žít Mou Lásku, budou největší rodinou v
Mé Církvi, ve světě. Mají přijímat Mou Lásku a vyzařovat Mou Lásku do celého světa. Všude kde
budou, bude pociťována přítomnost Mé Lásky. Všichni, kdo je uvidí, poznají, že se jedná o
požehnanou Rodinu – Rodinu Lásky, Srdcí Lásky, Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětější Trojice Lásky.
Vždy musejí být sjednoceni s tebou, svým otcem, svou Láskou. Musejí být sjednoceni s Mou Matkou,
jejich Matkou, jejich Láskou. Vždy musejí být sjednoceni se Mnou, svým Pánem a Bohem, jejich vším.
Vždy musejí být sjednoceni s Mým Otcem, jejich Otcem, jediným Otcem v nebi. Musejí být sjednoceni
s Mým Duchem Svatým, jejich Duchem Svatým, který je inspiruje a posiluje a je jejich obhájcem vždy
a všude.
Můj synu, povzbuzuj je, aby stále žili tento život. Pokud žijí tento život, jaký Já si přeji, aby žili, budou
prospívat v milosti, porostou ve svatosti, dosáhnou veškerého požehnání nebe a země. Nepřítel bude
dělat všechno možné, aby je zneklidnil, rozrušil. Způsobí dokonce bouře a zemětřesení a všechno
možné, aby je od toho odradil, ale prosím, uklidni je, že jsou v naprostém bezpečí v Mých Srdcích
Lásky. Ať se nechvějí. Ať vědí, kým jsou pro Mě, pro tebe, pro Církev, pro celý svět. Zvláště ať vědí,
čím jsou pro tebe v této misi. Důvodem jejich existence je toto poslání.
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Mají být navždy sjednoceni v Lásce s tebou. Ať je nic a nikdo – nezáleží na tom, kdo to je nebo co to
je – nic, co se stane, vůbec nic neoddělí od tebe. Ty jsi jejich otec, jejich matka, jejich sestra, jejich
bratr. Oni jsou tvá matka, tvá sestra, tvůj bratr. Je to tvá rodina.
Budu žehnat své Rodině navěky. Požehnám svému Domu svým věčným požehnáním. Ať má Rodina
žije život, jaký mají žít, a Já jim budu žehnat svým věčným požehnáním Lásky a prospíváním v milosti.
Nebudou mít nedostatek v ničem, co budou potřebovat pro život a pro práci. Možná nebudou mít
nadbytek, ale nikdy jim nebude chybět nic z toho, co potřebují k životu a k apoštolátu.
Nechám skrze ně zářit svou Slávu. Ustanovím skrze ně svou Vládu Lásky. Jejich život je modlitba.
Jejich apoštolát je modlitba. Jejich život je Láska. Jejich apoštolát je Láska. Měli by všechny učit
modlitbě Lásky, životu Modlitby, Apoštolátu Modlitby Lásky, Práci Lásky. Uvidíš, co udělám s touto
rodinou, Mou Rodinou, tvou Rodinou…“

Účel Společenství Dvou Srdcí Lásky
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky je zasvěceno vládě Boží lásky, životu a šíření úcty k Srdcím
Lásky – Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, Dvěma Srdcím navždy
spojeným v lásce. Je ustanoveno z Boží lásky, pro větší slávu a čest Boha, pro dobro a blaho Církve,
na pomoc chudým, nemocným a potřebným uprostřed nás a pro pomoc se vzděláváním a evangelizací
lidstva a pro spásu všech duší. (Konstituce Kongregace sester Dvou Srdcí Lásky, čl. 1)

Členové Společenství Dvou Srdcí Lásky
Řeholní Kněží Dvou Srdcí Lásky
Slaví Mši svatou každou noc, jak o to Ježíš požádal otce Montforta: „Prosím, má Lásko, slav pro mě
každou noc Mši svatou“ a hlásají a učí úctu ke Dvěma zraněným a krvácejícím Srdcím Ježíše a Panny
Marie. Jejich láska ke Dvěma Srdcím Lásky má být tak velká, aby přivedli všechny lidi k tomu, aby
uctívali Dvě Srdce spojená v Lásce.

Řeholní Bratři a Sestry Dvou Srdcí Lásky
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Řeholní Bratři a Sestry Dvou Srdcí Lásky jsou zasvěcení členové, kteří věnují sami sebe tomuto dílu
spásy všech duší. Mají povinnost modlit se každý den: Vigilii v noci od 23:30 do 4:00, Svatou hodinu
ve dne a dvacet pět desátků růžence každý večer. Mohou být zapojeni do dalších skutků lásky a
milosrdenství. Jejich hábit je modrý pro postulanty/postulantky, bílo-modrý pro novice/novicky a bílý
pro členy, kteří již složili sliby.

Apoštolové Dvou Srdcí Lásky
Apoštolové jsou laičtí členové Společenství Dvou Srdcí Lásky. Žijí život Dvou Srdcí Lásky tak, jak
jim to umožňuje jejich životní situace, modlí se Modlitbu Dvou Srdcí Lásky alespoň jednou denně.
Jejich apoštolát spočívá v tom, že každému člověku umožňují poznat Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a
konají skutky lásky, jako je pomoc chudým a nemocným.
Každý člověk, který se setká s touto Modlitbou Dvou Srdcí Lásky, je požehnaný a pro zlé síly je jako
voják připravený k boji. Slova otce Montforta, že „Tato modlitba zachraňuje duše na zemi,
osvobozuje duše z očistce, přináší velkou radost v nebi a způsobuje zemětřesení v pekle“, nám
potvrzují, že probíhá boj. Pokud člověk, který se setkal s Modlitbou Dvou Srdcí Lásky, se začne tuto
modlitbu modlit v jakémkoliv čase každý den, tento člověk se tím stává členem Společenství Dvou
Srdcí Lásky, očisťuje svou duši a svou drobnou pomocí přispívá ke zničení zlých sil ve světě a ve
svém vlastním životě. Pokud někdo chce více pomáhat Bohu v jeho Božském plánu Svaté Lásky a
více se očišťovat, měl by přesněji dodržovat časy, které Bůh ustanovil pro modlitbu Dvou Srdcí
Lásky, a tak lepším způsobem vést tento modlitební život.
Poselstvím pro lidi ve světě tedy je: Modlete se tolik, kolik jen můžete za vládu Lásky, za duše, za
svou rodinu, za svou vlastní spásu. Například když během Svaté hodiny (15:00-16:00) pracujete,
můžete si udělat Svatou hodinu ve svém srdci, potichu se pomodlit pět desátků Modlitby Dvou Srdcí
Lásky. Pokud vám to vaše práce umožňuje, pečujte o tento dar a dodržujte modlitební časy, jak jen
můžete. Pokud je to pro vás lepší, můžete započít Svatou hodinu později, ale určitě se pomodlete pět
desátků modlitby Dvou Srdcí Lásky.

Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky
Obětí Lásky může být Kněz, řeholní bratr či sestra nebo laik (apoštol). Jsou srdcem Společenství
Dvou Srdcí Lásky, obdaření Duchem Dvou Srdcí Lásky. Jsou nejbližšími pomocníky otce Montforta

27

a bojují spolu s ním za spásu všech duší tím, že se zcela darují dokonalému žití života Dvou Srdcí
Lásky a ničemu jinému. Uplatňují na sto procent toto Bohem dané jediné řešení pro spásu všech duší.
Nosí červený škapulíř jako znak toho, že jsou žijícími mučedníky lásky, obětujícími celý svůj život,
všechny své myšlenky, slova a činy pro spásu všech duší a pro vládu Lásky, pro ustanovení nových
nebes a nové země a pro zničení všech zlých sil, temnoty a hříchu na celém světě. Dělají totéž co
Kristus: pokládají svůj život za spásu všech duší.
Otec Montfort řekl v jednom kázání: „Být Obětí Lásky je vyšší stupeň svatého otroctví Panny Marie,
kterému učil sv. Ludvík Maria z Montfortu. Prací Obětí Lásky je trpět, být pronásledováni, být
předmětem oběti. Oběť je něco, co se použije k obětování. Mají se modlit jako sv. Ignác z Antiochie:
Ať mě sežerou lvi. A oni ho sežrali během tří minut, zůstaly jen kosti. A co on potom dělal? Mával na
ně: Podívejte se, jsem v nebi!
Oběti Lásky, čím více máte bolesti, čím více obětí přinášíte, tím více lásky prokazujete a tím více duší
zachráníte. Bůh chce použít Oběti Lásky k tomu, aby ustanovil vládu svých Srdcí Lásky, své Království
Lásky na celém světě. A oni chtějí, aby je Bůh použil, volají po tom, modlí se za to: „Ó Ježíši, ó Maria,
vy jste Srdce Lásky, miluji vás, vezměte mě v sebe… (v originále: stravte mě)“. Stravte mě, protože
jsem vaše Oběť Lásky.
Oběť musí být strávena. Celopal musí být stráven ohněm, být vržen do ohně a spálen, zcela shořet.
Shořet zcela, nejen z poloviny. Jste-li Obětí Lásky, musíte toužit po tom, abyste byli stravováni.
Kristus, Oběť Lásky v Eucharistii, touží po tom, aby byl sněden, stráven – kým? Námi. Proto řekl:
„Vezměte a jezte, toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ Stal se člověkem, aby mohl být stráven,
sněden. Proto se vtělil. Aby se stal chlebem, chlebem k jídlu.
První věcí, kterou musíte udělat, je obětovat svou vůli a milovat vůli Boží. Učiňte Boží vůli svou
vlastní vůlí, ať je vaším pokrmem konat vůli Boží. ,Vezměte mě v sebe, stravte mě. Nalož se mnou, jak
se ti líbí, vždyť ti zcela náležím.‘ Dovolte Bohu, aby vás použil tak, jak se mu to líbí. Nevzdorujte.
Někdy budu plakat bolestí nebo zklamáním, ale když pláču, říkám: „Prosím, Bože, nehleď na to, že
pláču, prosím, i přesto se mnou udělej, co se mnou udělat chceš. Nehleď na to, že pláču, jsem člověk
a bolí mě to, nehleď na to, že pláču, udělej se mnou, co se mnou udělat chceš, vždyť ti zcela
náležím.“ Čím více dovolujete Bohu, aby s vámi dělal, co chce, tím více se stáváte takovými, jakými
vás Bůh chce. Když chcete konat svou vlastní vůli, zůstáváte na své úrovni. Aby vás Bůh pozvedl na
svou úroveň, musíte dělat to, co chce On. Tak nás to učí Panna Maria: „Udělejte cokoliv, co vám
řekne.“ Cokoliv. Cokoliv. Nezáleží na tom, co to je. To je všechno. To je úroveň, které byste měli
dosáhnout. Cokoliv Bůh řekne, to udělejte. Dovolte Bohu, aby s vámi dělal, co chce.“
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Přidružení členové Dvou Srdcí Lásky
Nejsou plnými členy Srdcí Lásky – jsou přidruženi ke Společenství Dvou Srdcí Lásky, ale zároveň
zůstávají plnými členy různých společenství, diecézí a čehokoliv, kam patří. Zůstávají ve svých
diecézích a společenstvích, kde jsou, ale přijímají tento život Srdcí Lásky jako svůj osobní život, jako
svou osobní spiritualitu. Nazývají se přidružení členové. Žijí modlitební život Dvou Srdcí Lásky
natolik, nakolik mohou v rámci společenství nebo diecéze, kam patří.
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O ŽIVOTĚ DVOU SRDCÍ LÁSKY
Zde si můžete přečíst krátké vysvětlení nejdůležitějších modliteb a tradic Společenství Dvou Srdcí
Lásky.

Vigilie
Vrcholem života pokání a lásky k Bohu v rámci úcty ke Dvěma Srdcím Lásky je každodenní Vigilie
od 23:30 do 4:00. Ta v sobě zahrnuje všechny aspekty našeho modlitebního života – počínaje
růžencovým procesím, modlitbou Anděl Páně s modlitbou Dvou Srdcí Lásky, Mší svatou s modlitbou
se čtením z Breviáře a konče dvěma růženci modlitby Dvou Srdcí Lásky při adoraci Nejsvětější
Svátosti. Měl by v jejím rámci být také čas na tichou adoraci Nejsvětější Svátosti a naslouchání Bohu.
Vigilie je způsob, jak vzdáváme Bohu nejvyšší slávu a největší lásku, protože je to oběť, která
znamená nesnadný boj proti náklonnostem těla, a protože má ustavičný charakter, koná se každou
noc, abychom Ho milovali za ty, kdo Ho nemilují. Zachraňovat druhé je ten největší ze všech projevů
milosrdné lásky, tehdy se nejvíce podobáme Kristu. Naše láska a náš život má největší účinek pro
spásu všech duší právě při Vigilii. Pán zdůrazňuje důležitost Vigilie tím, že dokonce říká, že když
vykonáme dobře Vigilii, vykonali jsme dobře všechno.
Zejména když jsme na Svaté Hoře, naše modlitby získávají tu největší účinnost, když se modlíme
modlitbu Dvou Srdcí Lásky na Svatých schodech poté, co jsme své duše připravili postem,
růžencovým procesím a vigilní Mší. Na každém schodě, při každém úkonu lásky „Ježíši, Maria,
miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše!“, jsou duše na zemi zachraňovány, jsou
osvobozovány duše z očistce, a dokonce nastává zemětřesení v pekle.
Vigilie je ohnivý sloup, který v dávných dobách vyvedl Izraelce ze země otroctví do zaslíbené země
oplývající mlékem a medem. Je to ohnivý sloup osvětlující temnoty našeho světa, prorážející nebesa
modlitbami a Mšemi a prorážející Dvě Srdce Lásky, aby přitáhly všechny duše k sobě. „Budou hledět
na toho, kterého probodli.“ (Jan 19, 37) Proto musí být místo, kde je Vigilie slavena, vždy dobře
osvětlené, protože světlo překonává temnotu, láska překonává nenávist, milosrdenství překonává
spravedlnost, pokání překonává trest a věčná spása překonává věčné zatracení.
Původ Vigilie leží v prosbě, kterou Ježíš předložil otci Montfortovi krátce po jeho vysvěcení: „Má
Lásko, prosím, slav pro mě každou noc půlnoční Mši svatou.“ Panna Maria řekla otci Montfortovi ve
Fatimě: „Tak jako v poledne je oslavováno modlitbou Anděl Páně mé povolání, to, že jsem řekla
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ANO, stejným způsobem je půlnoční Mše jádrem tvého povolání. Jako měl Abrahám obřízku jako
jádro své smlouvy s Bohem, tak je půlnoční Mše jádrem tvé smlouvy s Bohem.“
Panna Maria řekla ve Fatimě 13. července 1917 třem malým dětem: „Nakonec zvítězí mé
Neposkvrněné Srdce.“ O sto let později, 13. července 2017 promluvila Panna Maria k otci
Montfortovi v Čenstochové na konci Vigilie, která byla odsloužena dokonale. Křičela radostí: „Tohle
je vítězství!“

Svatá hodina
Svatá hodina, která trvá od 15:00 do 16:00, je pro nás v Srdcích Lásky hluboce významným časem.
Je jako oblakový sloup, který přes den vedl Izraelce do zaslíbené země. Ježíš nám dal toto zaslíbení:
„K těm, kteří ctí hodinu mé smrti, přijdu v hodinu jejich smrti se všemi svými anděly a svatými a
učiním ji nejslavnější hodinou jejich života.“
Víme, že třetí hodina je pro nás důležitá na Velký pátek, protože to je hodina, kdy Kristus vydechl
naposledy a zemřel na kříži, aby nás očistil od našich hříchů a získal pro nás odpuštění nebeského
Otce. Nezbytnost této hodiny, kdy Syn Boží zemřel, je nám známa z listu sv. Pavla Židům: „Podle
Zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění“ (Židům 9,22). Proto na kříži Bůh
vylil svůj soud na svého Syna, uklidnil svůj hněv a učinil pro sebe možným, aby nám odpustil naše
hříchy. Ale jaký je význam třetí hodiny ve všech ostatních dnech v roce?
Podle zjevení, kterého se dostalo otci Montfortovi, nás v tuto hodinu každý den Kristus volá k tomu,
abychom udělali něco trochu mimořádného. Dne 1. srpna 2006 náš Pán Ježíš Kristus promluvil k otci
Montfortovi následovně: „Má Lásko, poslyš Mé poselství. Vybral jsem tuto hodinu, aby byla Mou
Svatou Hodinou. Je Mi svatá, je svatá před Pánem a chci, aby ji všichni ctili jako svatou hodinu. Je
to hodina mé smrti, hodina spásy, hodina probodení Mého Srdce, hodina otevření bran ráje, hodina
otevření bran nebe, hodina mého sestoupení do Šeolu, do pekel, do území smrti, abych je probudil z
jejich věčného spánku, hodina, v níž chci sjednotit všechna srdce se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími
Srdci, (hodina) sjednocení všech srdcí s Mými Srdci Lásky.“
Jak vidíme z tohoto poselství, Bůh dává každému z nás své mimořádné pozvání, abychom se každý
den sjednocovali se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci takovým způsobem, který je ze všech
nejpožehnanější, tj. abychom se zkrátka účastnili této hodiny, která nám byla od Boha dána. Její
výjimečnost vidíme také v těchto slovech: „Je to hodina sjednocení všech srdcí s mými Srdci Lásky.“
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Jak se můžeme denně sjednocovat se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci? Skrze modlitbu Dvou
Srdcí Lásky. Během Svaté hodiny, pokud není Mše Svatá, se jí modlíme pět desátků. Na konci Svaté
hodiny, v 16:00, se modlíme jeden desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky.

O prostraci
Prostrace je speciálním postojem modlitby: celým tělem se položíme na zem s tváří dotýkající se
země, s rukama rozpřaženýma a s překříženýma nohama, jako když byl Ježíš Kristus přibit na zemi
na kříž a vyzdvižen na kříži na Kalvárii.
Ve Společenství Dvou Srdcí Lásky konáme prostraci při adoraci Nejsvětější Svátosti, během druhé
části modlitby Dvou Srdcí Lásky (Ó Srdce Lásky…) a při Mši svaté po proměňování, když zpíváme
Venite adoremus.
Prostrace má tři hlavní významy:
1. nejvyšší forma adorace
2. nejvyšší vyjádření naprostého sebedarování a sebeobětování
3. postoj úplného pokání a vrcholné prosby o milosrdenství

Prostrace jako nejvyšší forma adorace
Prostrace je nejvyšší formou fyzického vyjádření úcty k Bohu, je jako nebe na zemi. Nebeský Otec
řekl otci Montfortovi (18. května 2004): „Prostrace je způsobem bohopocty v nebi těch, kteří jsou
nejblíže trůnu Nejvyššího. Přivedl jsem tě nejblíže k sobě zde na zemi – prostrace je vhodná pro tebe
a přede Mnou v Nejsvětější Eucharistii. (...) To, co jsem tě poslal konat, je přinést na Zem nebeský
způsob uctívání Boha. (...) Má Lásko, ať se všechny Mé děti učí uctívat Mě v Duchu a v pravdě –
celým svým duchem, celou svou myslí, tělem a vším, čím jsou a co mají. Všechny je miluji a navždy
je budu milovat celou svou nekonečnou Láskou – vším, čím jsem a co mám. Ať konají prostraci dobře,
tak jako Můj Syn Ježíš Kristus na kříži. (...) Ať všichni v láskyplné adoraci a naprosté podřízenosti
Mé Nejsvětější a Milující Vůli přede mnou konají prostraci.“
Prostrace zahrnuje současně to nejvyšší i nejnižší. Není nic, co by více člověka povzneslo, než
prostrace před Bohem. Zároveň nemůže být nic poníženějšího, pokornějšího, poslušnějšího a
vydanějšího. Prostrace je tou nejpokornější adorací, která nás snižuje do prachu země, čímž
vyznáváme, že jsme jen prach a popel, pouhé nic ve srovnání s Bohem, který je Všechno.
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Prostrace jako nejvyšší vyjádření naprostého sebedarování a sebeobětování
Prostrace je znakem obětování sebe sama Bohu nebo ochoty obětovat se a trpět pro duše našich bratří
a sester. Nebeský Otec pokračuje: „Prostrace je vyjádřením úplného sebedarování, sebeobětování a
naprosté podřízenosti vůli Boží, připravuje nás přijmout a vykonat všechno, co od nás Bůh žádá. Čím
více ji praktikuješ, tím více se podřizuješ Mé Vůli a tím více jsi sjednocen s Bohem v Srdcích Lásky.“
Během Mše svaté konáme prostraci po proměňování. Tímto způsobem spojujeme svou oběť sebe
samých s obětí Kristovou. Stáváme se dušemi-hostiemi, malými krucifixy napodobujícími
Ukřižovaného a Pannu Marii, která se jako první takto sjednotila se svým Synem. Proto by podlaha
kaple měla být červená na znamení toho, že dáváme sami sebe v oběť jako celopal.
V prostraci se také modlíme druhou část modlitby Dvou Srdcí Lásky: „Ó Srdce Lásky… Protkni mě
svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce Tvé svaté Matky… Vezměte mě
v sebe, vám patří má úplná oddanost.“ Naše sebeodevzdání musí být úplné – pouze když se zcela
odevzdáme Lásce, zvítězíme nad tělem a démonem a Pán sám v nás dovrší naše poslání.
Mše svatá je Kristova smrt aplikovaná na duše, modlitba Dvou Srdcí Lásky je modlitbou
sebeobětování, a tím pádem je od Mše svaté neoddělitelná. Když se modlíme tuto modlitbu, máme
tím tu nejaktivnější účast na Mši svaté a „doplňujeme to, co zbývá do míry utrpení Kristových, za
jeho tělo, to jest Církev“ (Kol 1,24). Stát se spoluvykupiteli je nejvyšší důstojností nás lidí, a to je
také důvod, proč je prostrace zároveň nejnižším (ležíme v prachu) i nejvyšším postojem modlitby.

Prostrace jako postoj úplného pokání a vrcholné prosby o milosrdenství
Bible nám dává příklady modlitby v prostraci, když David prosil Boha o odpuštění a když obyvatelé
Ninive činili pokání:
Poté, co král David zhřešil s Uriášovou ženou a ona otěhotněla, David se snažil zakrýt svůj hřích tím,
že nechal zabít Uriáše a jeho ženu vzal do královského paláce. Bůh poslal proroka Nátana, aby
Davidovi řekl, že to dítě musí zemřít. David se postil a celou noc ležel na zemi v modlitbě. Sedmého
dne dítě zemřelo (2. Samuelova 12,16).
Protože obyvatelé Ninive páchali zlo, Bůh poslal proroka Jonáše, aby oznámil, že za čtyřicet dní bude
Ninive zničeno. Ninivští Jonášovi uvěřili a činili pokání. Král rozkázal, aby se všichni, dokonce i
zvířata postili od jídla i vody a prosili Boha o milosrdenství. Bůh to viděl a odvrátil svůj planoucí
hněv (Jonáš 3).
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Nepřetržitá adorace
Náš život má svůj základ v nepřetržité adoraci. Pán Ježíš řekl otci Montfortovi o členech rodiny Dvou
Srdcí Lásky (21. června 2003): „Zamýšlím do nich vylít svou Slávu. Proto od nich požaduji, aby Mě
stále adorovali v Nejsvětější Svátosti. Během adorace do nich neustále vylévám svou Lásku, stále do
nich vylévám svou slávu, stále do nich vlévám svůj Život, proměňuji je ve Světlo své Lásky, proměňuji
je ve svůj lid, ve svou rodinu, ve své pracovníky, ve své nástroje Lásky. Proměňuji je v planoucí oheň
Božské Lásky. Uvádím je hluboko do svého Srdce Lásky. Nechávám do nich stékat svou Krev a
nechávám je vtékat do Mě. Čerpají ze Mě život. Život, který žijí, už není jejich běžný život, ale Má
Láska, Můj Život Lásky, Život žitý v jednotě se Mnou v Lásce. Během adorace s nimi činím to, co
činím se svými anděly a svatými v nebi. Adorace je nebe na zemi. Život adorace na zemi je život nebe
na zemi.“

Středa, den modlitby a postu
Středa je pro nás dnem usebranosti, ticha, modlitby a postu na odčinění za naše hříchy a hříchy celého
světa. Účelem středy je hluboké osobní sjednocení s Bohem, sjednocení našeho srdce se Srdcem
Boha. Jednou týdně máme příležitost přerušit své aktivity a trávit svůj čas s Ježíšem, setkat se s ním
v hloubi našeho srdce, naslouchat Mu, obnovit své zasvěcení a svou lásku k Němu. Je to den, kdy
můžeme strávit celý den v kapli s Ježíšem skutečně přítomným v Nejsvětější Svátosti. Ježíš nás zve,
abychom byli s Ním, abychom Mu dělali společnost, abychom si odpočinuli v Jeho náručí. Můžeme
se na Něj prostě jen dívat, jako se On dívá na nás, říkat Mu slova lásky, naslouchat Mu, jak nás
inspiruje. Můžeme číst duchovní četbu, životy svatých, zpívat a tančit pro Ježíše a pro Marii, která je
vždy přítomna tam, kde je Ježíš. Středa je skutečně požehnaný den, kdy můžeme zakusit život andělů,
jejichž jediným pokrmem je adorace. V tento den zbytečně nemluvíme ani zbytečně netelefonujeme.
Postíme se tak, že nejíme nic, ale ti, kdo potřebují, si mohou vzít chléb a vodu. Když na středu
připadne církevní slavnost nebo svátek, nepostíme se a můžeme jíst. V naší kongregaci slavíme
každou památku Panny Marie jako svátek. Nepostíme se také během celé Velikonoční a Vánoční
doby.
Nejen ve středu, ale každý den bez výjimky se postíme od šesti večer do šesti ráno v rámci přípravy
na Vigilii. Během této doby nejíme nic, ale můžeme pít vodu. Bůh je náš milující Otec a ví nejlépe,
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co Jeho děti potřebují. Tento každodenní půst je dobrý nejen pro náš duchovní růst, ale také pro naše
zdraví a doporučují ho i lékaři.
Středa je také dnem zpovědi. V tento den pláčeme nad svými hříchy, které jsme spáchali a které
způsobily strašnou bolest našemu milujícímu Spasiteli a Jeho požehnané Matce. Ježíš ukázal otci
Montfortovi své Srdce, které bylo probodáno mnoha ranami, z nichž některé byly velké jako od
mačety a některé malé jako od špendlíku. Každým hříchem na světě je Ježíšovo Srdce zraňováno a
krvácí. A stejně tak i Srdce Matky Marie. Středa je ten nejlepší den na to, abychom šli ke zpovědi,
očistili si duši a obdrželi novou sílu, Boží milost znovu Ho začít milovat celým srdcem, myslí, duší a
silou a milovat svého bližního jako sami sebe. Pro Oběti Lásky je doporučeno chodit ke zpovědi
každou středu.
Toto všechno, co ve středu konáme (modlitba, půst, zpověď), je nám přípravou na následující den,
čtvrtek, den zvláštní úcty ke Dvěma Srdcím Lásky.

Čtvrteční pobožnost
Čtvrtek má v úctě ke Dvěma Srdcím Lásky zvláštní místo. Je to den, kdy je Svatá Eucharistie slavena
radostněji, protože je to den jejího ustanovení. Je to také den Lásky, den Kněžství, den adorace, den
umývání nohou, den nové smlouvy, den nového přikázání, den Getsemanské hodiny a také den, kdy
byl Ježíš zrazen Jidášem a zapřen Petrem, který toho později litoval.
Ve Společenství Dvou Srdcí Lásky slavíme každý čtvrtek a zejména první čtvrtek v měsíci. Od
počátku našeho společenství až do nynějška lidé přicházejí ze všech míst na Svatou Horu, aby s námi
ve čtvrtek slavili Svatou hodinu. Při Mši svaté používáme texty ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova.
Čtvrtek je také dnem, kdy si podle Kristova příkladu navzájem myjeme nohy. Je to láska, je to služba.
Odstraňujeme ze svých bratří a sester poslední nečistotu, děláme je čistými. Je to naplnění nového
přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ (Jan 13,34). Během polední modlitby
místo krátkého čtení z Breviáře čteme evangelium podle Jana, 13. kapitolu, verš 1-20 nebo z prvního
listu sv. Pavla Korinťanům z 13. kapitoly verše 1-13. Potom jeden druhému umyjeme a políbíme
nohy a u toho zpíváme „Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est“ (Kde je láska a milosrdenství,
kde je láska, tam zůstává Bůh) a další podobné písně.

Svátek Dvou Srdcí Lásky
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Slavný svátek Společenství Dvou Srdcí Lásky připadá každý rok na neděli po slavnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova v pátek a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie v sobotu. Od roku 2000
jezdíme slavit tento svátek do Říma a začínáme ve středu účastí na papežské audienci.
Ježíš ohledně tohoto svátku slíbil: „V tento den budou obě Srdce probodávána mešními oběťmi a
modlitbami a jejich krev poteče do očistce a všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě
jako magnet.“ Tento den je slaveno mnoho Mší svatých a mnoho modliteb je obětováno všemi našimi
členy Bohu za vládu Lásky Boží v Srdcích Lásky, za věčnou spásu všech duší a za obnovu celé Církve
v Duchu Boží Lásky.
Náš Pán Ježíš Kristus zve všechny své děti, aby přijely do Říma oslavit Jeho slavný svátek. Otec
Montfort obdržel 20. ledna 2000 od našeho Pána toto poselství: „Zvu všechny, kdo Mě uctívají v Mé
Lásce. Zvu všechny, kdo Mě ctí v Mých Srdcích Lásky. Zvu všechny, kdo uctívají Mé Nejsvětější Srdce
a Neposkvrněné Srdce Mé Matky. Zvu všechny, kdo čekají na triumf Neposkvrněného Srdce Mé Matky
a triumf Mého Nejsvětějšího Srdce. Zvu všechny, kdo očekávají vládu Srdcí Lásky, aby přijeli za
Mnou, ke Mně do Říma na tři dny, na slavnost Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce
Mé Matky, Srdcí Lásky.“
Roku 2020 Ježíš požádal, abychom slavili svátek Dvou Srdcí Lásky každý sudý rok na Svaté Hoře a
každý lichý rok v Římě.

Svatá Hora
Svatá Hora v Orlu v Nigérii je Univerzálním centrem Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Panny Marie. Říká
se jí také Poustevna otce Lásky (Ježíš dal otci Montfortovi jméno otec Láska). Je to nejposvátnější
místo úcty ke Dvěma Srdcím Lásky. Je to ta nejvyšší že všech hor: nejvyšší ve svatosti, nejvyšší v
čistotě, nejvyšší v Lásce, ve službě a v oddanosti, nejvyšší ve chvále a díkůvzdání na celém světě.
Je zde domov všech srdcí a domov lásky. Je to místo spásy a útočiště pro všechny lidi. Je to trůn
Lásky a Milosrdenství, Brána Nebes a Dům Boží. Zde si Bůh vyvolil, že bude přebývat mezi lidmi.
Na této Svaté Hoře si najdou své místo všechny národy, všechny kmeny, všechny rasy, lidé všech
barev, všech vyznání, všech jazyků, všech kultur a každého věku. Není zde žádná segregace, žádná
diskriminace, žádný rasismus, ani atom nenávisti, zloby a hříchu.
Zde Bůh chce zjevit svou Lásku celému světu a zve všechny, aby přišli na Jeho Svaté místo zakusit
Jeho Lásku, pít z pramene života a lásky. Každoroční pouť na Svatou Horu je od čtvrtku před slavností
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Krista Krále do neděle následující po slavnosti Neposkvrněného početí. Každý měsíc je na Svaté
Hoře poutní týden od prvního čtvrtku do první neděle v měsíci.
Svatá Hora je Boží město, kam přicházejí lidé z celého světa. Bůh chce, aby zabezpečení a
vybudování Svaté Hory bylo naší prioritou hned po prioritě rozšířit modlitbu Dvou Srdcí Lásky do
celého světa.

Svatá Hora s pohledem na Kruhový oltář a Svaté schody

Svaté schody
Jákob měl sen, ve kterém viděl žebřík spočívající na zemi, jehož vrchol dosahoval do nebe a andělé
Boží po něm vystupovali a sestupovali (Gen 28,12). A stejné to je se Svatými schody na Svaté Hoře.
Zde se prostřednictvím našich modliteb duše přesouvají do nebe. Duše zde na nás čekají, až budeme
vystupovat po schodech po kolenou a modlit se za jejich spásu. Na každém schodě je zachráněna
nejméně jedna duše. Modlitba Dvou Srdcí Lásky na každém schodě je jako výbuch bomby, který
zachraňuje duše na zemi, osvobozuje duše z očistce, přináší velkou radost v nebi a působí zemětřesení
v pekle.
Svaté schody tvoří sto schodů vedoucích k nejvyššímu Kruhovému oltáři, kde je neustále vystavena
Nejsvětější Svátost. Na konci Svatých schodů je velký Krucifix. Po Svatých schodech je dovoleno
vystupovat jen po kolenou. Než vystupujeme na Svaté schody, vzájemně si umyjeme nohy na
znamení lásky, služby a odpuštění. Potom vystupujeme na Svaté schody s čistýma nohama a čistým
srdcem, aby naše modlitby byly Bohu milé.
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Kříž na konci Svatých schodů
Na každém schodě se modlíme: „Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny
duše! Amen.“ (zpíváme to v jazyce igbo: „Jesus! Mary! A huru m gi an-anya, Biko ndo! Zoputa
mkpuru Obi n’ile. Amen.“) Když vyslovujeme jméno Ježíš, skloníme hlavu a políbíme schod před
sebou. Po deseti schodech se modlíme v prostraci druhou část modlitby: „Ó Srdce Lásky…“
Komunita žijící na Svaté Hoře vystupuje po Svatých schodech při Vigilii, během Svaté hodiny a před
polední modlitbou. V dalších časech mohou vystupovat na Svaté schody a modlit se modlitbu Dvou
Srdcí Lásky mnozí poutníci a děti z našich škol.
Svaté schody byly postaveny v roce 2003 – byla to Ježíšova odpověď otci Montfortovi jako řešení
problému, když byl v prosinci roku 2002 uzavřen náš noviciát v Ilorinu. Poté, co byly schody
vybudovány a my jsme se na nich ve dne v noci modlili, byl noviciát v prosinci roku 2004 znovu
otevřen. Schody jsou svaté, protože je Bůh učinil svatými.
V předvečer svátku Narození Panny Marie 7. září 2020 byla dokončena práce na rozšíření Svatých
schodů. Záměrem je udělat schody sedminásobně široké, přičemž každá část bude zasvěcena jedné
Kristově ráně – Jeho Srdci, ráně na pravé a levé ruce, ráně na pravé a levé noze, ráně na hlavě od
trnové koruny a ráně na rameni od nesení kříže. Nové schody jsou dosud jen vybetonované,
plánujeme je také vydláždit a zastřešit, aby se na ně mohlo vystupovat v jakémkoliv počasí.

Vítězné eucharistické růžencové procesí
Na Svaté Hoře se každý večer po modlitbě Anděl Páně koná růžencové procesí s Nejsvětější Svátostí.
Nazývá se Vítězné eucharistické růžencové procesí. Neseme v něm kadidlo, květiny a svíčky. Na
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konci procesí už je tma a procesí je krásně osvětleno lampami a svíčkami. Modlíme se růženec
blahoslavené Panny Marie, přičemž začínáme tajemstvími Lásky. Mezi každými dvěma desátky při
modlitbě „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“ konáme prostraci a přijímáme eucharistické
požehnání.
Procesí jde kolem Svaté Hory – začínáme na úpatí Svatých schodů a pokračujeme po cestě vedoucí
k Žalmu 23 (klášter, v němž žijí sestry). Vyjdeme na úpatí schodů vedoucích do vesnice
Duruanyaehie. Potom projdeme kolem zadního dvora za Kruhovým oltářem a pokračujeme po cestě
vedoucí na hřbitov (jediný hřbitov na světě, kde se každý večer dává eucharistické požehnání).
Procesí pokračuje po cestě, která vede k pekárně, a k dolní bráně. Potom se vrátíme a jdeme nahoru
ke svatyni, k úpatí Svatých schodů a skončíme v kapli. Tam se pomodlíme Kompletář. Během procesí
chválíme Pána svým tělem, nohama, rukama, hlavou i palci.
Ježíš prosil otce Montforta: „Dávej mi každý den můj vezdejší chléb!“, což znamená adoraci,
uctívání. Panna Maria otce také prosila: „Dávej mi každý den můj vezdejší chléb!“, což znamená
růžencové procesí. Propojením těchto dvou proseb je Eucharistické růžencové procesí, které také
ukazuje sjednocení Dvou Srdcí.
Eucharistická růžencová procesí jsme na Svaté Hoře začali konat 17. prosince 2013. Toho dne otec
Montfort kázal o tom, co mu řekl ďábel: „Když dodržujete všechny modlitební časy, jsem zničen.
Dokud dodržujete všechny modlitební časy, jsem naprosto bezmocný.“ Proto tomuto procesí říkáme
Vítězné, protože přinese vítězství Dvou Srdcí Lásky a porazí ďábla.

Procesí Božího Těla z Umuchimy do Orlu
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Procesí z Umuchimy
Toto procesí se koná každou sobotu, vede z Mariiny země v Umuchimě na Mariánský vrch v Orlu a
slouží k uctění blahoslavené Matky Marie. Je to 6 km dlouhé procesí se sochou Panny Marie,
květinami a svíčkami. Končí v kapli sv. Ludvíka a sv. Cecilie v Duruanyaehie, B. S. C. road 118A.
Tato kaple je součástí Svaté Hory, je postavena v rodinném domě otce Montforta, kde se narodil. V
kapli jsou pohřbeni jeho rodiče Louis a Cecilia Okanwikpo, kteří zemřeli pro poslání Dvou Srdcí
Lásky.
Toto procesí je symbolem jednoty mezi Umuchimou a Ugwu-Nso (Svatou Horou) v Orlu – jde o dvě
místa, která jsou důležitá v historii Společenství Dvou Srdcí Lásky.
Umuchima je místem, kde Společenství Dvou Srdcí Lásky začalo. V roce 1987, když otec Montfort
vedl školu sv. Kizita v Umuchimě, ve svém volném čase začal odcházet na místo mezi poli v
Amaocha, kterému se říká Zahrada Srdcí Lásky. Brzy tam s ním začali chodit někteří lidé a děti ze
školy a připojovali se k němu během Svaté hodiny a Vigilie. Amaocha se stala pro členy Dvou Srdcí
Lásky modlitebním místem, které tvořil mramorový oltář na volném prostranství, který postavil otec
Montfort s několika bratry v letech 1987/1988. Někteří mladí lidé pocítili povolání od Boha být bratry
a sestrami Srdcí Lásky. Otec Montfort je přijal jako dobrovolnické spolupracovníky spolu s dalšími
laickými členy, dospělými i mládeží.
V březnu roku 1989 se tradiční vládce Umuchimy Eze C. Okwaraonunuhu postavil proti úctě ke
Dvěma Srdcím Lásky, protože tato úcta ve vesnici efektivně odbourávala pohanské svatyně a
ďábelské praktiky. Přiměl lidí, aby zničili to, co otec Montfort se svými následovníky postavil. Jedné
noci zničili rozestavěný klášter sester v Amaocha, odnesli stavební materiál a zničili kříže. (V prosinci
roku 2005 se Eze, který se sám stal katolíkem, veřejně smířil s otcem Montfortem i s Bohem.)
Kvůli těmto událostem bylo 15. března 1989 centrum přesunuto z Umuchimy, protože otec Montfort
dostal vnuknutí postavit Centrum Dvou Srdcí Lásky v Orlu na malém vrchu se zemědělskou půdou,
který náležel jeho rodině a byl obklopen plantážemi olejových palem. Znovu začal se svými členy
stavět oltář na vrcholu kopce a malou adorační kapli nazývanou Andělské pole. Tisíce lidí, kteří si
tam zvykli přicházet na modlitbu, začali toto místo nazývat Ugwu-Nso (Svatá Hora).
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Nepřetržitý výstav Nejsvětější Svátosti na Kruhovém oltáři na Svaté Hoře v Orlu, ke kterému vedou Svaté
schody
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ANDĚL PÁNĚ (ANGELUS)
V: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

V: Angelus Domini nuntiavit Mariae,

O: a ona počala z Ducha svatého.

R: et concepit de Spiritu Sancto.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.

požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus

života tvého Ježíš.

fructus ventris tui Jesus.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis

i v hodinu smrti naší. Amen.

peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

V: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
O: ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria…

V: Ecce Ancilla Domini,
R: fiat mihi mihi secundum verbum tuum.
Ave, Maria…

V: A Slovo se stalo tělem
O: a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria...

V: Et Verbum caro factum est,
R: et habitavit in nobis.
Ave, Maria…

V: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
O: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Pane, poznali jsme andělské

V: Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R: ut digni efficiamur promissionibus Christi.

poselství o vtělení Krista, tvého syna; vlej nám,

Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine,

prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení

mentibus nostris infunde: ut qui Angelo

a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista,

nuntiante Christi Filii tui Incarnationem

našeho Pána. Amen.

cognovimus, per Passionem eius et Crucem ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem
Christum Dominum nostrum. Amen.
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RADUJ

SE,

KRÁLOVNO

NEBESKÁ (REGINA COELI)
Raduj se, Královno nebeská, aleluja.

Regina coeli, laetare, alleluia.

Protože splnil Pán slova svá, aleluja.

Quia quem meruisti portare, alleluia.

Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja.

Resurrexit sicut dixit, alleluia.

U něho za nás oroduj, aleluja.

Ora pro nobis Deum, alleluia.

V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,

V: Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,

O: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna,

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui,

našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí;

Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare

na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať

dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius

dosáhneme radostí života věčného. Skrze Krista,

Genetricem

našeho Pána. Amen.

capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum

Virginem

Dominum nostrum. Amen.
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Mariam,

perpetuae

PŘED SVÁTOSTÍ TOUTO SLAVNOU (TANTUM ERGO)
Před svátostí touto slavnou

Tantum ergo sacramentum

v úctě skloňme kolena,

Veneremur cernui,

bohoslužbu starodávnou

Et antiquum documentum

nahraď nová, vznešená,

Novo cedat ritui;

doplň smysly, které slábnou,

Praestet fides supplementum

víra s láskou spojená.

Sensuum defectui.

Otci, Synu bez ustání

Genitori Genitoque

chvála nadšená ať zní,

Laus et iubilatio,

sláva, pocta, díkůvzdání

Salus, honor, virtus quoque

naše chvály provází.

Sit et benedictio;

Duchu též ať vše se klaní,

Procedenti ab utroque

který z obou vychází. Amen.

Compar sit laudatio. Amen.

V: Chléb z nebe dal jsi jim. (Aleluja.)

V. Panem de caelo praestitisti eis. (Alleluia.)

O: Všechnu líbeznost v sobě mající. (Aleluja.)

R. Omne delectamentum in se habentem.
(Alleluia)

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, tys za nás
obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní

Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento

zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku

mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti:

tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na

tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis

tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť

tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae

ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě

fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et

Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

regnas in saecula saeculorum. Amen.

BOŽSKÉ CHVÁLY
Buď veleben Bůh.

Benedictus Deus.

Buď velebeno jeho svaté Jméno.

Benedictum Nomen Sanctum eius.

Buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý

Benedictus Jesus Christus, verus Deus et verus

člověk.

homo.

Buď velebeno jméno Ježíš.

Benedictum Nomen Jesu.

Buď velebeno jeho přesvaté Srdce.

Benedictum Cor eius sacratissimum.

Buď velebena jeho předrahá Krev.

Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.

Buď veleben Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní.

Benedictus

Buď veleben Duch svatý Utěšitel.
Buď velebena přesvatá Bohorodička Maria.
Buď velebeno její svaté a neposkvrněné Početí.
Buď velebeno její slavné Nanebevzetí.
Buď velebeno jméno Marie, Panny a Matky.
Buď veleben svatý Josef, její přečistý snoubenec.
Buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých
svatých.
Amen.

Jesus

in

sanctissimo

altaris

Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus sanctus Joseph, eius castissimus
Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis
sius.
Amen.

Otec Láska uděluje požehnání na
úpatí Svatých schodů na Svaté
Hoře v Orlu

HYMNA DVOU SRDCÍ LÁSKY
Text hymny je vzat z Modlitby Dvou Srdcí Lásky, je to část, kde prosíme, abychom byli stráveni jako
oběť Lásky. Hymnu zpíváme vestoje s pravou dlaní roztaženou a přitisknutou k hrudi.
Tuto hymnu slyšel otec Montfort, když ji zpívali ne lidé, ale andělé na Andělském poli na Svaté Hoře.
Bylo to velmi majestátní. Nesčetní andělé pochodovali a zpívali plní radosti, všichni byli Oběťmi
Lásky.
V centrech Dvou Srdcí Lásky se hymnu modlíme takto: 1. anglicky, 2. v jazyce dané země, 3. v jazyce
igbo (jazyk otce Montforta). Na Svaté Hoře je pořadí následující: 1. anglicky, 2. igbo, 3. německy,
4. francouzsky, 5. v jazyce yoruba.
Zde je znění hymny v pořadí, v jakém ji zpíváme během svátku Dvou Srdcí Lásky v Římě:
1. anglicky: O! Jesus! O! Mary! You are the Hearts of Love! I love You. Consume me. I am your
victim of Love.
2. italsky: O Gesú! O Maria! Voi siete i Cuori d’Amore! Vi amo! Consumatemi! Sono la Vostra vittima
d’Amore!
3. francouzsky: O Jésus! O Marie! Vous êtes les Coeurs d’Amor! Je Vous aime! Consumez-moi!
Je souis Votre victim d’Amour!
4. portugalsky: Oh! Jesus! Oh! Maria! Vós Sois os Corações de Amor! Eu amo-Vos! Consumi-me!
Eu sou Vossa vitima de Amor!
5. česky: Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná
oddanost.
6. slovensky: Ó Ježíš! Ó Mária! Vy ste Srdcia lásky. Milujem Vás. Prijmite ma ku sebe. Vám patri
moja úplná odddanosť.
7. německy: O Jesus! O Maria! Ihr seid die Herzen der Liebe. Ich liebe Euch. Nehmt mich in Euch
auf. Euch gehört meine völige Hingabe!
8. polsky: O! Jezu! O! Maryjo! Jesteście Sercami Miłości! Ja kocham Was. Przyjmijcie mnie do
Siebie. Jestem Waszą ofiarą Miłości.
9. igbo: O! Jesu! O! Mary! I bu Obi Ihunanya! A huru m Gi n’anya. Richaa m! A bu m ihe aja ihunanya
Gi.

K tomu ještě na Svaté Hoře yoruba: O! Jesu! O! Maria! Eyin ni okan ife! Mofe eyin. Egbe mi wo!
Emi ni eran ebo ife yin!

Žáci ze Základní školy Dvou Srdcí Lásky v Orlu, kteří přicházejí každý čtvrtek na Svatou
Horu vystupovat na Svaté schody, zpívají Hymnu Dvou Srdcí Lásky

AKLAMACE
Tyto aklamace se modlíme na kolenou, abychom uspíšili návrat našeho Pána Ježíše ve slávě, abychom
sjednocovali své „ano“ Božímu plánu s dokonalým „Ano“ Matky Marie, abychom přijímali Boží vůli
jako Ježíš v Getsemanech a abychom milovali tento modlitební život, který je jediným řešením pro
spásu všech duší.
Mezi jednotlivými aklamacemi se modlíme:
V: Gloria Patri et Filio, et spiritui Sancto
O: sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.
(Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.)

V: MŮJ BOŽE, MÁ LÁSKO, MÉ VŠECHNO – O: PŘIJĎ VE SLÁVĚ! (10x)
Tato aklamace je shrnutím našeho života, jehož účelem je milovat Boha, připravovat Mu cestu, toužit
po Něm: Přijď! Přijď! Přijď! Toužíme po příchodu království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a
Neposkvrněného Srdce Panny Marie. To je naší nejhlubší touhou. Modlíme se za to. Obětujeme se za
to. Bdíme kvůli tomu. Voláme k Pánu každé poledne a každou půlnoc: „Přijď, přijď, přijď, Pane
Ježíši, Maranatha, přijď! Přijď a kraluj v našich srdcích.“
V této aklamaci svoláváme Nový Jeruzalém, vládu Lásky, Ježíšův příchod ve slávě. Musí být někdo,
kdo na Něj čeká, kdo po Něm touží. Jako Panna Maria. Když byla jako velmi mladá dívka v Chrámě,
hodně se modlila za příchod Mesiáše. Měla silnou touhu po Jeho příchodu: „Pane, pošli svého
Mesiáše! Přijď!“
V Apokalypse (22,17) Duch a Nevěsta volají: „Přijď!“ Nevěsta, tj. Církev, jejímiž jsme členy, a Duch
Svatý, který je v našich srdcích, říkají: „Přijď! Přijď, Ježíši, přijď! Přijď ve slávě!“ A kdokoli to slyší,
řekne: „Přijď!“ To je poslední věta Bible. Přijď, Pane Ježíši, Maranatha! To je naděje křesťanů, která
se netýká jen nebes, ale také země, že totiž Jeho království přijde a svrhne království Satana.

V: HLE, JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ – O: AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA. (10x)
To byla nejprve odpověď Panny Marie, když řekla „Ano, fiat“ na andělovo poselství, jak si to
připomínáme při každé modlitbě Anděl Páně. Tímto způsobem umožnila, aby se skrze ni uskutečnil
Boží plán. Uvěřila tomu a přijala to s největší možnou láskou.

Když se modlíme tuto aklamaci, chceme mít stejnou víru jako Panna Maria a odpovědět na Boží plán
tak jako ona. Chceme sjednotit své ano a dokonalým Ano Matky Marie. Ona to řekla jednou a
provždy, nikdy to nevzala zpět. V každé situaci, v každé těžkosti Maria stále obnovovala své Ano
Bohu. Pevně věřila v Boží plán spásy.
Otec Montfort řekl: „Chci tak jako Panna Maria přijímat a věřit v poselství, které nám Bůh dal, Jediné
řešení.“ Alžběta zvolala: „Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od
Pána“ (Lukáš 1,45).
Jako byl první příchod Krista umožněn Mariiným „Ano“, tak bude druhý příchod Krista umožněn
„Ano“ našeho Otce zakladatele a jeho pomocníků. Jak je to možné? Bůh to tak chce a my jsme jen
Jeho služebníky.
„A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“ (Fil 1,6)
Prostě řekněte Ano.

V: OTČE – O: BUĎ VŮLE TVÁ! (10x)
To jsou Ježíšova slova v Getsemanech, založená na hluboké důvěře v Boha, když přijímal jediné
řešení, jak vykoupit celý svět: zemřít na kříži. Bylo to těžké. Ježíš prosil svého Otce, aby od něj odňal
tento kalich utrpení a dal mu pít jiný kalich, ale žádný jiný neexistoval. Bylo to jediné řešení. Podřídil
se Otcově vůli: Otče, ne jak já tě prosím, neposlouchej mě, jestli tě prosím o něco jiného, co ty
nechceš. Buď vůle tvá. Pokud chceš, abych pil tento kalich, buď vůle tvá. (Matouš 26,36-42)
V tomto zvolání se chceme sjednotit s Ježíšem v Getsemanech. Chceme přijmout toto jediné řešení
pro spásu všech duší, věřit v něj a milovat jej se slovy: Otče, buď vůle tvá, ať může přijít tvé
království.

V: MŮJ BOŽE – O: TVÁ VŮLE JE MOU VŮLÍ! (10x)
V tomto zvolání nejenže přijímáme Boží vůli, ale bereme si ji za svou vlastní vůli. Můj Bože, co ty
chceš, to chci i já. Sjednocujeme svou vůli s vůlí Boží. Jako to říká svatý Pavel: „Už nežiji já, ale žije
ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
V roce 1999 řekl Ježíš otci Montfortovi: „Nic Mne nemůže odloučit od tebe, pouze tvá vůle, ale nyní
Já mám tvou vůli. Má Vůle je tvou vůlí. Má Vůle je v tobě a tvá vůle je ve Mně. Tvá vůle je dokonale
sjednocena s Mou. Toto je stupeň svatosti, jaký chci, tak abys ty byl pouze ve Mně a Já žil v tobě.“

Když se modlíme tuto aklamaci, chceme do tohoto poselství vložit svou důvěru a čerpat z něj sladkou
útěchu Boží lásky k nám, ujištění o Jeho ochraně a prozřetelnosti. Nic nás nemůže oddělit od Boha,
dokonce ani naše vůle, protože Tvá vůle je mou vůlí. To je význam lásky: sjednocení naší vůle s vůlí
Boží.

V: NÁŠ BOŽE, NAŠE LÁSKO, NAŠE VŠECHNO,
O: zachraň nás a postarej se o nás, o svou rodinu Dvou Srdcí Lásky, přímo ve svém Trojičním Srdci
Lásky, ve svém Eucharistickém Srdci Lásky, na Svaté Hoře, přímo v srdci své Katolické církve, s
pomocí svého Svatého Ducha, daruj nám své Božské schválení a dej nám své zaslíbené Papeže Dvou
Srdcí Lásky, své zaslíbené Biskupy Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené Kněze Dvou Srdcí Lásky, své
zaslíbené řeholníky: Bratry, Sestry Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Apoštoly Dvou Srdcí Lásky; své
zaslíbené Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené přidružené členy Dvou Srdcí Lásky, kteří
všichni budou dokonale milovat tento modlitební život Srdcí Lásky, žít ho a rozšiřovat ho podle Tvé
nejsvětější a nejkrásnější vůle, v duchu a v pravdě, tady i všude, nyní i vždycky až navěky. Pane,
zasvěcujeme ti všechna srdce, všechny duše, všechny lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé stvoření.
Prosíme tě, Pane, abys přivedl všechny a sjednotil všechny se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci
Lásky Ježíše a Marie, a tak abys, Pane, zajistil věčnou spásu všech, jak jsi to připravil už od věčnosti.
Pane, prosíme tě, abys přivedl celé stvoření, všechny na nebi i na zemi, k tomu, aby přišli a klaněli
se před tebou v prostraci, aby se shromáždili kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie.
Všechno pro tvou větší slávu a čest, pro spásu všech duší, pro triumf Srdcí Lásky a věčnou vládu
tvého království lásky. (1x)

Je velmi důležité, že Rodina Dvou Srdcí Lásky bude zachráněna a bude o ní postaráno přímo v srdci
Katolické církve. Prosíme Boha, aby nám dal, jak slíbil otci Montfortovi, Biskupy podle Svého Srdce.
Modlíme se také za nová povolání: Kněze, Syny, Sestry, Apoštoly a Oběti Lásky Srdcí Lásky. Kéž
Bůh povolá mnoho lidí k tomu, aby měli velkou lásku k Němu a spolupracovali s otcem Montfortem
na jeho poslání pro spásu všech duší. Aby tak nakonec, jak to Bůh slíbil, tato Rodina byla tou největší
rodinou v Církvi.

V: NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE LÁSKY,

O: MILUJEME TENTO MODLITEBNÍ ŽIVOT ZALOŽENÝ NA SJEDNOCENÍ SE DVĚMA
SRDCI LÁSKY, PROTOŽE TO JE TVÁ VĚČNÁ A SVRCHOVANÁ VŮLE PRO SPÁSU VŠECH!
(1x)
To je opět vyjádření víry v jediné řešení pro spásu všech duší: tento modlitební život Dvou Srdcí
Lásky. Věříme v něj, milujeme jej. Vkládáme svou víru a lásku do tohoto nejvyššího plánu Lásky pro
záchranu všech, který měl Bůh v mysli už od stvoření světa.

(Na konci se třikrát pomodlíme: Gloria Patri/Sláva Otci…)

EUCHARISTICKÉ PÍSNĚ
O salutaris Hostia,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit semperiterna Gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

Laudate Dominum omnes gentes, omnes

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni

populi.

lidé.

Quoniam confirmata est

Neboť se nad námi mohutně klene

Super nos misericordia eius.

jeho milosrdenství,

/: Et veritas Domini manet in aeternum. :/

/: Hospodinova věrnost je věčná. :/

Gloria Patri. Gloria Filio. Gloria, gloria Spiritui

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na

Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper.

počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Et in saecula saeculorum. Amen.
Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni
Laudate Dominum omnes gentes, omnes populi.

lidé.

Quoniam confirmata est super nos misericordia

Neboť se nad námi mohutně klene

eius.
/: Et veritas Domini manet in aeternum. :/

jeho milosrdenství,
/: Hospodinova věrnost je věčná. :/

LITANIE DVOU SRDCÍ LÁSKY
Ó Srdce Lásky,

miluji vás.

Ó Srdce Lásky,

miluji vás.

Ó Bože, náš nebeský Otče, ty sám jsi Láska,

miluji tě, smiluj se nad námi.

Ó Bože Synu, Spasiteli světa, ty sám jsi Láska,

miluji tě, smiluj se nad námi.

Ó Bože Duchu Svatý, naše útěcho, ty sám jsi Láska,

miluji tě, smiluj se nad námi.

Ó Ježíši, ty jsi Láska,

miluji tě.

Ó Maria, ty žije v Lásce Boží,

miluji tě.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty jsi Srdce Lásky,

miluji tě.

Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, ty jsi Srdce Lásky,

miluji tě.

Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce
Mariino, navždy spojená v Lásce,

miluji vás.

Ó svatý Michaeli, vůdce andělů, a všichni svatí andělé,
vy žijete v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó svatý Josefe, ochránce Ježíše a Marie a Církve, ty
žiješ v Lásce Boží,

miluji tě, oroduj za nás.

Ó svatý Petře a Pavle, svatí apoštolové, vy žijete
v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó svatý Jakube a Jene a všichni svatí apoštolové, vy žijete
v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó všichni patriarchové, vy žijete v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó všichni proroci, vy žijete v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó všichni svatí, vy žijete v Lásce Boží,

miluji vás, orodujte za nás.

Ó Srdce Lásky!

Miluji vás, smilujte se nad námi. (3x)

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

ušetři nás, ó Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

milostivě nás vyslyš, ó Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.

Modleme se:
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran
Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s
Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Sousoší Svaté Rodiny při vstupu do kaple
Neposkvrněného početí na Svaté Hoře v
Orlu

LITANIE DVOU SRDCÍ LÁSKY V JAZYCE IGBO
O! Obi Ihunanya! Ahurum Gi n anya (2x)

O! Chukwu Nna nke enuigwe, I bu ihunanya n onwu gi
A huru m gi n anya, meere anyi ebere.
O! Chukwu nwa Onye mgbaputa nke uwa, I bu ihunanya n onwe gi
A huru m gi n anya, meere anyi ebere.
O! Chukwu Muo-Nso, Onye ntasi obi. I bu I hunanya n onwe gi
A huru mgi n anya, mere anyi ebere.

O Jesu, I bu Ihunanya.

A huru m gi n anya.

O Mary, I bi n ime Ihunanya Chukwu

A huru m gi n anya.

O! Obi di aso nke Jesu, I bu Obi Ihunanya.

A huru m gi n anya.

O! Obi N eburonjo nke Maria, I bu obi Ihunanya.

A huru m gi n anya.

O! Obi di aso Jesu na Obi N eburo njo nke Maria jikororii onu n ihunanya.
A huru m gi n anya.

O! Michael di aso, onye isi ndi muo-oma, na ndi muo-oma nile, uni Bi n ime ihunanya Chukwu.
(Aziza)

A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.

O! Joseph di aso, onye nche Jesu na Maria na nzuko, I bi n ime Ihunanya Chukwu.
A huru m gi n anya, yobala anyi ayiyo.
O! Peter and Paul, ndi apostle di aso, unu bi n ime ihunanya Chukwu. (Aziza)
A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.
O! James na John na ndi apostle nile, unu bi n ime ihunanya Chukwu. (Aziza)
A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.

O! Unu ndi Patriarchs nile, unu bi n ime ihunanya Chukwu,
A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.
O! Unu ndi amuma nile, unu bi n ime ihunanya Chukwu,
A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.
O! Unu ndi nso nile, unu bi n ime ihunanya Chukwu,
A huru m unu n anya, yobalanu anyi ayiyo.

O! Obi ihunanya!

Ahuru m gi n anya, biko ndo! (3 times)

Nwaturu nke Chukwu, Onye n ekpochapu jno nke uwa,

wepu opipia diri.

Nwaturu nke Chukwu, Onye n ekpochapu jno nke uwa,

nuru aririo anyi.

Nwaturu nke Chukwu, Onye n ekpochapu jno nke uwa,

Meere anyi ebere.

O! Ihunanya di Ocha! O! Ihunanya di Aso! Jiri ube Gi mapuo m ma mee ka obara m na-agbabanye
n’ime onya nke Obi n’eburo njo. O! Obi n’eburo njo! Jikonye n’obi di Aso. Ka I nye ndu, tasie obi,
nye otito na ihunanya. Amen.

POSTUP MODLITBY RŮŽENCE BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE
Píseň k Duchu svatému
Ve Jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
V: Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících
O: a zapal v nich oheň své lásky.
V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno;
O: a obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a poučil, dej, ať v tvém Duchu správně
smýšlíme a vždy se radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
V: Pane, otevři mé rty
O: a má ústa tě budou chválit.
V: Bože, shlédni a pomoz.
O: Pane, pospěš mi pomáhat.
V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného,
Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
O: Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení
těla a život věčný. Amen.

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.
O: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

V: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života
tvého, Ježíš.
O: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. (3x)

V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
V: Pane Ježíši,
O: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty,
které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
V: Ježíši, smiluj se nad nám.
O: Panno Maria, pomáhej nám.
V: Ó Maria, bez hříchu počatá,
O: oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
V: Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,
O: a světlo věčné ať jim svítí.
V: Ať odpočinou ve svatém pokoji.
O: Amen.
V: Ježíši,
O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechnu duše. Amen.

Prosby: řekněte své úmysly, za které se modlíte tento růženec

Při každém desátku:
1x Otče náš, 10x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci… Pane Ježíši… Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se
nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

Socha Panny Marie v kapli Neposkvrněného početí na
Svaté Hoře v Orlu

TAJEMSTVÍ LÁSKY
Na obohacení čtverých tajemství posvátného růžence zjevil Bůh otci Montfortovi tajemství Lásky. Je
vhodné se je modlit jako první před radostnými tajemstvími a také během růžencového procesí na
začátku Vigilie ve 23:30, což znamená na začátku nového dne. Tato tajemství zahrnují dějiny naší
spásy, nový začátek, který má svůj vrchol ve sjednocení se Dvěma Srdci Lásky.

1. Bůh je Láska.
Bůh je Láska, pojďme k Němu. Pojďme k Boží Lásce. Bůh nás stvořil, abychom Ho milovali. Stvořil
naše srdce, aby Ho milovalo. Nikdy nemůžeme dojít naplnění mimo Boží lásku. Pro náš dobrý život
a pro naši dokonalost je nezbytné, abychom milovali Boha, bližního a sami sebe. Tato láska je
bezpodmínečná. Nezáleží na nikom a na ničem, jen na Bohu. Není to vzájemnost, je to život, je to
Bůh. Bůh je život. Bůh je Láska, láska je život… On touží po tvém srdci. On žízní po tvé lásce. To,
že Ho miluješ, nepřidá nic k Jeho lásce a slávě… Proč tedy chce mé srdce a proč touží po mé lásce?
Aby se Jeho dobrota a láska mohla v hojnosti vlévat do mého srdce, do mé bytosti, pro mé dobro a
pro mou dokonalost (Zpravodaj Dvou Srdcí Lásky, č. 1, r. 1988/1989).

2. Bůh stvořil vše z Lásky, zvláště člověka stvořil ke svému obrazu a podobě Lásky.

Naše láska k Bohu stále více roste, když rozjímáme o Něm jako o svém Stvořiteli, když myslíme na
divy Jeho stvoření, jak se o tom píše v 1. kapitole Genese: na počátku Bůh stvořil vesmír, a protože
všude byla tma, Bůh stvořil světlo, které nazval dnem. Tmu nazval nocí. Prvního dne Bůh stvořil
nebe, druhého dne zemi, moře, stromy a květiny, třetího dne Slunce, měsíc a hvězdy, čtvrtého dne
ryby a ptáky, pátého dne zvířata. A viděl, že je to dobré. Šestého dne Bůh stvořil člověka ke svému
obrazu a podobě a viděl, že je to velmi dobré. Sedmý den Bůh vyčlenil jako svatý, protože dokončil
své stvoření.
Spolu s Pannou Marií a s celým stvořením se radujeme a zpíváme radostné chvály svému nebeskému
Otci, který nás stvořil z Lásky. Bůh sám stvořil a velmi pečlivě umístil na nebe každou z hvězd, které
nyní tvoří korunu Panny Marie. Bůh stvořil tolik krásných květin, které přinášíme Panně Marii, nové
Evě, nejkrásnější květině.
Bůh řekl otci Montfortovi o Panně Marii: „Její lesk a sláva převyšují celé stvoření. Můj synu, když
ona je na jedné straně a celé stvoření na druhé, v kráse, ve svatosti, v čistotě, v nádheře, v majestátu
– ona všechno převyšuje, jako oceán převyšuje kapku vody, jako hora převyšuje zrnko písku, jako les
převyšuje jeden list.“

3. Všichni lidé zhřešili proti Boží Lásce a ztratili Boží přátelství. Ale Bůh neponechal člověka
silám hříchu a smrti. Bůh s lidmi uzavíral smlouvy, aby je přivedl zpět do Božího života a Boží
Lásky.
Poté, co člověk padl (Genesis 3), se na zemi rozmohl hřích. Bůh uzavřel smlouvu s Noem (Genesis
9,8-17), že taková potopa, která zabila všechno, co bylo mimo archu, už nikdy nebude. Znamením
této smlouvy byla duha.
Další smlouvu Bůh uzavřel s tehdy bezdětným starým Abramem, že jeho potomstvo bude tak četné
jako hvězdy na nebi (Gen 15,5). Znamením této smlouvy byla dýmající pec a ohnivá pochodeň, která
prošla mezi rozpůlenými kusy zvířat, která Abram připravil Bohu jako oběť.
Když bylo Abramovi 99 let a stále neměl děti (Gen 17), Bůh ho ujistil, že bude otcem mnoha národů
a změnil mu jméno z Abram na Abrahám. Znamením této smlouvy byla obřízka.
Bůh uzavřel smlouvu také s Izraelem: „Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu,
budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím
kněží, pronárodem svatým.“ (Exodus 19,5-6). Bůh slíbil, že dovede Izraele do země, kterou pro něj
připravil, země oplývající mlékem a medem. Bůh zjevil svůj Zákon Mojžíšovi na hoře Sinaji (Ex 1924,34) a zapsal jej na dvě kamenné desky jako Desatero přikázání (Deuteronomium 5). Znamením

této smlouvy je dodržování Sedmého dne (Ex 31,13) jako posvátného dne zasvěceného jen Bohu, aby
se tak všem dalo najevo, že si z nich Pán učinil svůj vlastní lid.
Bůh uzavřel smlouvu také s králem Davidem, o němž řekl, že je to král podle Jeho vlastního Srdce
(Skutky 13,26). Bůh mu slíbil, že jeho království bude trvat navěky, že jeho dynastie nikdy neskončí.
Žezlo nebude odňato od jeho rodiny. Znamením toho je, že z jeho rodiny vzejde Mesiáš (2 Sam 1215).

4. Bůh ustanovil novou a věčnou smlouvu ve vtělení svého Syna v blahoslavené Panně Marii
z moci Ducha svatého a rozhodl, že jednota s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci
Ježíše a Panny Marie je Jeho vlastní a jediné řešení ke spáse všech duší a celého světa.
Bůh uzavřel se svým lidem novou smlouvu. Zapsal svůj Zákon už ne na kamenné desky, které dal
Mojžíšovi, ale do lidských srdcí (Židům 8,10). Dodržování Zákona ze strachu před trestem je nyní
nahrazeno láskou. Ježíš se vtělil v Panně Marii. Přišel, aby nabídl svůj vlastní život na odčinění za
naše hříchy. Při Poslední večeři dal apoštolům k jídlu své Tělo a svou Krev, když ustanovil Nejsvětější
Svátost. Potom vylil svou Krev až do poslední kapky na kříži, když Mu voják probodl Srdce. Také
Srdce Panny Marie bylo mysticky probodeno spolu s jejím Synem.
Jediné řešení pro spásu všech duší leží v úctě ke Dvěma Srdcím Lásky. Bůh řekl otci Montfortovi,
když byl ještě malým chlapcem: „Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma zraněnými a krvácejícími
Srdci Lásky.“ Potom ho Pán naučil modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Kdykoliv se modlíme tuto modlitbu,
jsme očišťováni a sjednocováni se Dvěma Srdci Lásky. Tato modlitba, tato úcta a zasvěcení Dvěma
Srdcím Lásky je jediné řešení od Boha, jak zachránit všechny duše a zachránit celý svět.

5. Boží věčný plán je sjednotit a zachránit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi v bodě
sjednocení a spásy ve Dvou Srdcích Lásky skrze Eucharistické slavení Mše svaté a
Eucharistickou adoraci s modlitbou Dvou Srdcí Lásky.
Spolu s apoštolem Pavlem víme, že Božím plánem je „přivést všechno na nebi i na zemi k jednotě v
Kristu“ (Ef 1,10). Toto sjednocení se uskuteční ve Dvou zraněných a krvácejících Srdcích Lásky
Ježíše a Panny Marie a skrze ně. Skrze Marii budou všichni sjednoceni s Ježíšem. Maria přivede
všechny své děti k Ježíšovi.
Roku 1917 ve Fatimě Panna Maria prorokovala: „Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce.“ Nakonec
všichni budou jedno v Kristu, nakonec budou všichni spaseni. Vykoná to Bůh, který všechno tvoří

nové. On nám dal tu nejmocnější modlitbu na zemi: Mši svatou a Eucharistickou adoraci s modlitbou
Dvou Srdcí Lásky.
Pokud budeme žít tento modlitební život podle Boží vůle, z nebes sestoupí Svaté město, Nový
Jeruzalém. Bůh bude přebývat mezi námi a my budeme Jeho lidem. On nám setře každou slzu z očí,
už nebude smrt ani žal, nářek ani bolest. Staré věci pominou a přijdou nová nebesa a nová země
(Zjevení 21,1-4).

RADOSTNÁ TAJEMSTVÍ
1. Zvěstování Panně Marii (Lk 1,26-38)
Rozjímejme o tom, jak anděl Gabriel navštívil Pannu Marii a pozdravil ji: Zdrávas Maria, jsi plná
milosti, staneš se matkou Ježíše Krista.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti pokory.

2. Navštívení Panny Marie (Lk 1,39-56)
Když anděl řekl Marii, že její sestřenice Alžběta čeká dítě, spěchala ji navštívit a zůstala u ní tři
měsíce.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti lásky k našim bližním.

3. Narození našeho Pána Ježíše Krista (Lk 2,6-20)
Když se Panně Marii naplnil čas, porodila Dítě Ježíše v Betlémě v jeslích mezi zvířaty.
Ó svatá Maria, vypros nám milost být chudými v duchu.

4. Obětování Dítěte Ježíše v Chrámě (Lk 2,22-38)
Maria uvedla Ježíše v den svého očišťování do Chrámu, kde Simeon vzdal díky věčnému Otci a
požehnal Králi světa.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti poslušnosti.

5. Nalezení Dítěte Ježíše v Chrámě (Lk 2,41-52)
Josef a Maria hledali Ježíše tři dny a pak Ho našli v jeruzalémském Chrámě mezi židovskými učenci.
Učil je a odpovídal na jejich otázky.
Ó svatá Maria, vypros nám milost zbožnosti a lásky k Ježíši.

TAJEMSTVÍ SVĚTLA
1. Křest Ježíše Krista v řece Jordánu (Mt 3,13-17)
Jakmile byl Ježíš od Jana pokřtěn, hlas z nebes prohlásil: „Toto je můj milovaný Syn, v něm mám
zalíbení.“
Ó svatá Maria, vypros nám milost žít život čistoty mysli i ducha.

2. Ježíš Kristus zjevuje svou moc na svatbě v Káně (Jn 2,1-11)
Když na svatbě v Káně nebylo víno, Ježíš proměnil vodu ve víno. Tím zjevil svou slávu a jeho
učedníci v něho uvěřili.
Ó svatá Maria, vypros nám milost věřit v Ježíše Krista a v Jeho slovo.

3. Hlásání Božího království a výzva k pokání (Mk 1,14-15)
Ježíš začal dílo spásy tím, že hlásal dobrou zvěst o Božím království a vyzýval hříšníky k pokání.
Ó svatá Maria, vypros nám milost být aktivní v Božím díle beze strachu a bez zištnosti.

4. Proměnění Ježíše Krista na hoře Tábor (Lk 9,28-36)
Ježíš a tři z Jeho apoštolů se šli modlit na horu Tábor. Zatímco se modlili, Jeho tvář se mysticky
proměnila a Jeho oděv zářil oslnivou bělostí.
Ó svatá Maria, vypros nám milost být natrvalo vnitřně i navenek proměněni.

5. Ustanovení Eucharistie jako svátostného vyjádření velikonočního tajemství (Lk 22,14-20)

Při poslední večeři se svými apoštoly Ježíš ustanovil svátost Eucharistie, když proměnil chléb a víno
ve své Tělo a Krev.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctít a uctívat Ježíše v Nejsvětější Svátosti a stále Ho navštěvovat.

BOLESTNÁ TAJEMSTVÍ
1. Agónie v zahradě (Lk 22,39-46)
Rozjímejme o tom, jak Ježíš trpěl v Getsemanské zahradě, jakou bolestí trpěl ve svém Srdci a potil
se krví, která stékala z Jeho těla.
Ó svatá Maria, vypros nám milost zármutku nad našimi hříchy.

2. Bičování u sloupu (Jan 19,1)
Ježíš byl veřejně přivázán ke sloupu a zbičován běžnými příslušníky židovského národa.
Ó svatá Maria, vypros nám milost žít život čistoty.

3. Korunování trním (Mat 27,27-31)
Vojáci upletli korunu z trní, dali ji Ježíšovi na hlavu, posmívali se Mu, plivali na Něj a říkali: Buď
zdráv, židovský králi!
Ó svatá Maria, vypros nám milost milovat ty, kdo nás nenávidí.

4. Nesení kříže (Jn 19,17)
Ježíš byl odsouzen k smrti. Donutili Ho nést těžký kříž na horu Kalvárii. Cestou třikrát upadl na
kamenité cestě.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti trpělivosti.

5. Ukřižování a smrt našeho Pána Ježíše Krista (Mat 15,22-40)
Vojáci strhali z Ježíše šaty a Syn Boží byl přibit velkými hřeby na kříž.

Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti vytrvalosti až do konce.

SLAVNÁ TAJEMSTVÍ
1. Zmrtvýchvstání (Mk 16,1-8)
Zrána třetího dne vstal z mrtvých.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti víry.

2. Nanebevstoupení (Mk 16,19)
Ježíš vystoupil ve své slávě na nebesa a usedl po pravici Boha, Otce všemohoucího.
Ó svatá Maria, vypros nám milost ctnosti naděje.

3. Seslání Ducha svatého (Skutky 2,1-13)
Duch svatý sestoupil na apoštoly a zjevil jim velká tajemství, jak to Pán Ježíš slíbil.
Ó svatá Maria, vypros nám milost milovat Boha, svého Stvořitele.

4. Nanebevzetí Panny Marie (Zjevení 12,1)
Blahoslavená Panna Maria byla vzata na nebesa.
Ó svatá Maria, vypros nám milost šťastné smrti a věcné radosti.

5. Mariina korunovace (Judit 15,9-10)
Nejsvětější Trojice korunovala královnu Nebe i Země.
Ó svatá Maria, vypros nám milost milovat tě a důvěřovat ve tvou přímluvu.

ZDRÁVAS KRÁLOVNO (SALVE REGINA)
Zdrávas Královno, matko milosrdenství,

Salve Regina, Mater misericordiae,

živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

Vita, dulcedo et spes nostra, salve.

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,

Ad te clamamus exsules filii Hevae.

k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce

Ad te suspiramus

v tomto slzavém údolí.

gementes et flentes in ac lacrimarum valle.

A proto, orodovnice naše,

Eia ergo, advocata nostra,

obrať k nám své milosrdné oči

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

a Ježíše, požehnaný plod života svého,

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,

nám po tomto putování ukaž,

nobis post hoc exsilium ostende.

ó milostivá,

O clemens,

ó přívětivá,

O pia,

ó přesladká Panno Maria!

O dulcis Virgo Maria.

V: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
O: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou
spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

V: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

O: smiluj se nad námi.

V: Neposkvrněné Srdce Panny Marie,

O: oroduj za nás.

V: Svatý Josefe,

O: oroduj za nás.

V: Svatý Jene Evangelisto,

O: oroduj za nás.

V: Svatý Ludvíku Maria z Montfortu,

O: oroduj za nás.

LITANIE K PANNĚ MARII (LORETÁNSKÁ)
V: Pane, smiluj se.

O: Pane, smiluj se.

V: Kriste, smiluj se.

O: Kriste, smiluj se.

V: Pane, smiluj se.

O: Pane, smiluj se.

V: Kriste, uslyš nás.

O: Kriste, vyslyš nás.

Bože, náš nebeský Otče,

smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,

oroduj za nás.

Svatá Boží Rodičko,

Obraz Panny Marie Čenstochovské v kapli
Neposkvrněného početí na Svaté Hoře v Orlu

Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko církve,
Matko milosrdenství,
Matko božské milosti,
Matko naděje,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko láskyhodná,
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Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,
Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,

Představení dítěte v kapli Neposkvrněného početí na Svaté
Hoře v Orlu. Roku 2015 otec Láska korunoval Pannu Marii
jako Královnu Lásky a Matku Božské Lásky.

Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
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Útočiště hříšníků,
Útěcho migrujících,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,
Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného,
Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)

V: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
O: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na
přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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V: Pamatuj,
O: láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou
ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám,
Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

V: Duchu svatý,

O: osvěcuj a posvěcuj nás.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale
ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše,
orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás
doprovoď.
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LITANIE K PANNĚ MARII V JAZYCE IGBO
V: Osebrụwa melụ anyị ebere

R: Osebrụwa melụ anyị ebere

V: Kristi melụ anyị ebere

R: Kristi melụ anyị ebere

V: Osebrụwa melụ anyị ebere

R: Osebrụwa melụ anyị ebere

V: Kristi nụlụ olu anyị

R: Kristi nụlụ ayịyọ anyị

V: Chukwu Nna nke eligwe

R: Melụ anyị ebere

V: Chukwu Nna, Onye-n baputa nk’ ụwa

R: Melụ anyị ebere

V: Chukwu muo-nsọ

R: Melụ anyị ebere

V: Iton’im’ofu di ngọzị sofu Chukwu

R: Melụ anyị ebere

Maria di asọ

Yọbal’anyị ayịyọ

Nne nke Chukwu di asọ
Virgin di asọ n’etiti Virgin nile
Nne Kristi
Nne nke Onye wetalụ amala
Nne di kalisili obi ọcha
Nne newero atụtụ
Nne anemerụ emelụ
Nne nalụrọ alụ
Nne kwesili ifụnanya
Nne nadụ ezigbo ọdụ
Nne nke Onye-okike
Nne nke Onye-Nzọpụta anyị
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Virgin nwenarisilli uche
Virgin kwesili nsọpụrụ
Virgin kwesili iwu ewu
Virgin nwenarịsịlị ike
Virgin nwelụ obi ebere
Virgin jidelụ okwukwe
Ugbegbe nke okwukwe
Ụgbọ amamife
Isi aṅulị anyị
Ngi, nke jụpụtalụ n’amala
Ngi, nke jụpụtalụ na nsọpụlụ n’ebe Chukwu nọ
Ifụlụ rose di-omimi
Ụnọ-nche David
Ụnọ-nche ọdụ
Ụnọ ona-edo
Ụgbọ nke agba
Ọnụ ụzọ nke eligwe
Kpakpando nke ụtụtụ
Arụ-ike ndi ọya
Onye ogbugbo ndi njọ
Onye nta si obi ndi nọ n’afụfụ
Inye-aka ndi otu Kristi
Eze-nwanyị ndi Mụọ-Ọma
Eze-nwanyị ndi ozi-ọma
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Eze-nwanyị ndi amụma
Eze-nwanyị ndi nna ukwu
Eze-nwanyị ndi egbulu egbu maka Chukwu
Eze-nwanyị ndi nkwụpụta okwu Chukwu
Eze-nwanyị nke virgin nile
Eze-nwanyị ndi nile di nsọ
Eze-nwanyị atụlụ ime ya n’eji njọ
Eze-nwanyị nke Rosary dịkalịsịlị asọ
Eze-nwanyị ebugolu n’eligwe
Eze-nwanyị nke ndokwa

Nwa atụrụ nke Chukwu, onye kpọchapụrụ njọ nke ụwa, wepụ ọpịpịa dili anyị.
Nwa atụrụ nke Chukwu, onye kpọchapụrụ njọ nke ụwa, wepụ opipia dili anyị.
Nwa atụrụ nke Chukwu, onye kpọchapụrụ njọ nke ụwa, wepụ opipia dili anyị.

Obraz v kapli Dvou Srdcí Lásky, kde jsou pohřbeni rodiče otce Lásky
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MODLITBA ZA NOŠENÍ HÁBITU, ŽITÍ ŽIVOTA A KONÁNÍ DÍLA
SRDCÍ LÁSKY
Ó Bože, má Lásko! Ty jsi Otec čisté a svaté Lásky. Děkujeme ti, že jsi nás stvořil, vyvolil a povolal,
abychom byli tvými dětmi v Srdcích Lásky.
+ Žehnej nám a posvěcuj nás, když nosíme tento oděv tvé čisté a svaté Lásky a žijeme život Srdcí
Lásky. Dej, ať si ho vždy vážíme a nosíme ho s láskou a úctou jako znamení tvé Lásky, jako roucho
spásy a symbol služby.
Ať je znamením přítomnosti tvé čisté a svaté Lásky, Srdcí Lásky v nás i na celém světě. Ať je
znamením tvé nekonečné Lásky, milosti a ochrany a naší velké lásky k tobě a ochoty žít, modlit se,
sloužit, pracovat a zemřít ve tvé Lásce.
Ať je znamením naší naprosté oddanosti tobě v čistotě a svatosti, v chudobě, čistotě a poslušnosti, v
lásce, pravdivosti, modlitbě a apoštolátu.
Když nosíme tento oděv spásy a žijeme život modlitby a díla Srdcí Lásky, kéž tvá Láska vládne v nás
i ve všech. Kéž jsme jako Maria stále sjednoceni s Ježíšem, neseme Ježíše v sobě a přinášíme Ho
lidem.
+ Požehnej všem, s kým se setkáváme a + posvěť všechny, kterým sloužíme. Přines svůj pokoj, lásku
a spásu všem, ke komu + jdeme, a všem, kdo přicházejí k + nám. Převezmi nad námi zcela vládu a
ať v našem srdci, mysli ani těle není žádná nenávist, zloba a hřích. Očisti naše myšlenky, slova i
skutky svou čistou a svatou Láskou a sjednoť je zcela se Sebou ve tvém Synu skrze Ducha svatého.
Kéž všechno, co myslíme, říkáme a konáme, plyne z tvé čisté a svaté Lásky. Kéž tvá čistá a svatá
Láska vládne v našich myšlenkách, slovech i skutcích, a skrze naše myšlenky, slova a skutky, naše
modlitby a apoštolát přitahuj lidi ke své Lásce a nastol vládu své Lásky v Srdcích Lásky v celém
stvoření. Ve své Lásce zcela převezmi vládu nad naší komunitou, kongregací a nad tvým
Společenstvím Dvou Srdcí Lásky.
Ochraňuj nás ve své Lásce a nikdy nedopusť, abychom se nechali odchýlit nebo oddělit od tebe
jakémkoliv zlem nebo pokušením, těžkostí nebo pronásledováním, nenávistí, zlobou nebo hříchem,
falešnými učeními, vizemi, sny nebo poselstvími. Ať oslnivě zářící paprsky tvé Lásky září v nás a
skrze nás.
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Skrze oslnivě zářící paprsky tvé Lásky zářící ve tvých Obětech Lásky a skrze ně zažeň ďábla a veškeré
zlo, nenávist, zlobu a hřích a ustanov vládu své Lásky a vítězství svých Srdcí Lásky.
Skrze svého Svatého Ducha udržuj nás, naši komunitu, kongregaci a Společenství navždy sjednocené
v čisté a svaté Lásce s tebou, naším nekonečně milujícím Otcem, se Srdci Lásky Ježíše a Panny Marie,
se všemi anděly a svatými, s naším papežem, s našimi biskupy a kněžími, s našimi bratřími a sestrami,
s tvou svatou Církví, mezi sebou navzájem a s naším zakladatelem.
Udržuj nás v jednotě srdce a mysli, v jednotě víry, naděje a lásky.
Ať jsou všichni jedno v tvé Lásce a ať tvá Láska vládne ve všech.
+ Ó Bože Lásky! Ó Srdce Lásky! Vezměte nás v sebe. Vám patří naše úplná oddanost. Amen.
+++ Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i
navěky. Amen.

Eucharistické požehnání po nedělní Mši svaté, během něhož květinové dívky
házejí Ježíši květiny (Svatá Hora, Orlu)

75

DENNÍ ÚMYSLY
V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi,
tak i na zemi.
O: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

V: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života
tvého, Ježíš.
O: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V: Ježíši,
O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

Memorare sv. Bernarda:
V: Pamatuj,
O: láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou
ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám,
Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova,
neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

V: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

O: smiluj se nad námi (2x)

V: Neposkvrněné Srdce Panny Marie,

O: oroduj za nás. (2x)

V: Ježíši tichý, Srdce pokorného,

O: přetvoř naše srdce podle Srdce svého. (2x)
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V: Svatý Josefe,

O: oroduj za nás.

V: Svatý (podle daného dne),

O: oroduj za nás.

V: Modlitba Dvou Srdcí Lásky
V: Ježíši,
O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.
V: Ó Srdce Lásky!
O: Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce…

V: Modlitba za papeže a biskupy
O: Ó Bože, náš Otče, ty jsi Otec Lásky a Bůh veškerého dobra. Děkujeme ti za dar tvého Svatého
Ducha a chválíme tě za dar tvé Církve na zemi. Děkujeme ti, že jsi svěřil péči o svou Církev na celém
světě našemu papeži Františkovi a péči o Církev v Orlu a v (místní) diecézi Augustinu Okuomovi a…
(místnímu biskupovi), našim biskupům. Chraň je od veškerého zla, neustále je veď, aby posvěcovali
a posilovali tvůj lid. Skrze jejich službu nastol vládu své Lásky v Orlu, v (místní) diecézi a na celém
světě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

V: Ježíši,
O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
O: Amen.

V: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
O: Nyní i navěky. Amen.
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V: Pokoj
O: Láska
(Tento pozdrav můžeme říci také v jiných jazycích)

Socha Ježíše v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie
na Svaté Hoře v Orlu
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MODLITBA EXORCISMU
(podle exorcismu papeže Lva XIII.)
Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, prosím přijď a braň mě, přijď a braň nás,
přijď a braň Ugwu-Nso, přijď a braň tento modlitební život, přijď a braň Oběti Lásky v boji proti
knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef 6,12).
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze
Satanova otroctví. Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené
duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí Satana,
aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit Církvi a této rodině Dvou Srdcí Lásky. Přednes naše
modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého
hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy
(Zjev. 20,2-3).
Exorcismus
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, a na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží
Marie, svatého Josefa, jejího nejčistšího snoubence, svatého Michaela archanděla, svatých apoštolů
Petra a Pavla a všech svatých, v moci posvátné autority našeho Božského poslání a pověření zabít
ďábla Láskou a zřídit vládu Boží Lásky, bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských
úkladů.
(Žalm 67,2-3) Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se
rozplývá dým a jako taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci.
V: Hle, kříž Páně, prchejte, nepřátelské mocnosti!
O: Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův. Aleluja, Aleluja, Aleluja.
V: Tvé milosrdenství buď nad námi, Pane!
O: Jako jsme doufali v Tebe.
Vymítáme tě, + každý nečistý duchu, každá moci satanova, každý nápore pekelného protivníka, každá
legie, každé ďábelské sdružení a sekto! Ve jménu a mocí našeho Pána Ježíše Krista + budiž vykořeněn
a vypuzen z Boží církve, + z duší stvořených k obrazu Božímu + a vykoupených drahocennou Krví
Božího Beránka! +
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Neodvažuj se už, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, + pronásledovat Boží církev, + ani
vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici (Lk 22,31). Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, + kterému se
ve své velké pýše dosud odvažuješ připodobňovat, který chce, aby všichni lidé došli spásy a dospěli
k poznání pravdy (1 Tim 2,4).
Rozkazuje ti to Bůh Otec! + Rozkazuje ti to Bůh Syn! + Rozkazuje ti to Bůh Duch Svatý! +
Rozkazuje ti to Majestát Kristův, + věčné Slovo Boží, které se vtělilo, + které se ponížilo pro spásu
našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti (Fil 2,8); které zbudovalo
svou Církev na pevné skále a prohlásilo, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou a že s ní zůstane po
všechny dny až do skonání světa (Mat 28,20)!
Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže + a síla všech tajemství křesťanské víry! + Rozkazuje ti to mocná
Boží Rodička Panna Maria, + která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí potřela ve
své pokoře tvou pyšnou hlavu! Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla + a ostatních
apoštolů! Rozkazuje ti to krev mučedníků + a zbožná přímluva všech světců a světic! Rozkazuje ti to
+ naše svaté poslání Dvou Srdcí Lásky. Rozkazuje ti to modlitba Dvou Srdcí Lásky + a modlitební
život Dvou Srdcí Lásky. Rozkazuje ti to + Boží jediné a vlastní řešení. Rozkazuje ti to + Ugwu-Nso.
Rozkazuje ti to + Svatá Vigilie. Rozkazují ti to + Svaté schody.
Nuže, prokletý draku a celý ďábelský pluku, zaklínáme tě skrze Boha živého, + skrze Boha pravého,
+ skrze Boha svatého, + skrze Boha, jenž tak miloval svět, že svého jednorozeného Syna vydal, aby
žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)! Přestaň klamat lidské tvory a
podávat jim jedovatý nápoj věčného zavržení! Přestaň škodit Církvi a spoutávat její svobodu! Odejdi
+, satane, původce a učiteli každého klamu, nepříteli lidské spásy! Uvolni místo vítězství Dvou Srdcí
Lásky, uvolni místo trvalé a všudypřítomné vládě Lásky, uvolni místo Církvi, jediné, svaté, katolické
a apoštolské, kterou si Kristus sám získal cenou své Krve (Ef 1,7)! Pokoř se pod mocnou rukou Boží!
Chvěj se a uteč před naším vzýváním hrozných a svatých Jmen Ježíš a Maria, před nimiž se třese
peklo a jimž jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti a Panstva, která chválí Cherubové a Serafové a
bez ustání volají: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!
V: Pane, vyslyš modlitbu mou.
O: A volání mé k Tobě přijď.
V: Pán s vámi.
O: I s duchem tvým.
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Modleme se: Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků,
Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože vyznavačů, Bože panen, Bože Ugwu-Nso, Bože Lásky, můj
Bože, má Lásko, mé Všechno, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není
Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož
Království nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od
každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.
Od ďáblových nástrah vysvoboď nás, Pane.
Abychom v bezpečné svobodě sloužili Tvé Církvi, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys ponížil nepřátele svaté Církve, prosíme Tě, vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.

(Místo, kde se nacházíme, je pokropeno svěcenou vodou.)
Socha sv. archanděla Michaela na Svaté Hoře
v Orlu
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Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce Lásky. Miluji
vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná
oddanost.
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