
O OTCI MONTFORTOVI 

Tam, kde se nebesa dotýkají země a 
země se dotýká nebes, aby mezi námi 
vládl pokoj. 

Víte, kde je to místo, kde se stýkají 
nebesa a země? 
Je to Svatá Hora Ugwu-Nso v Orlu, v 
Nigérii. 

Svatá Hora je místem, kde je Bůh 
uctíván tak, jak si to přeje ve svých 
poselstvích otci Montfortovi:  
nepřetržitou eucharistickou adorací a 
slavením Mší svatých ve spojení s 
Modlitbou Dvou Srdcí Lásky Ježíše a 
Marie. 

Svatá Hora je místem spásy všech 
duší. Právě na tomto místě se Ježíš zjevil 

otci Montfortovi jednoho dne, když otec byl ještě malým chlapcem. Ježíš 
visel na kříži a silně krvácel z ran, jimiž bylo Jeho tělo poseto. Tento malý 
chlapec se pokoušel Ježíše utěšit, ale Ježíš mu řekl: „Můj synu, ty sám mě 
nedokážeš utěšit.“ O nějaký čas později mu Pán Ježíš Kristus zjevil, že 
řešením pro spásu všech duší, Církve a celého světa je sjednocení se Dvěma 
Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky, Ježíše a Marie. A Pán ho naučil 
Modlitbu Dvou Srdcí Lásky. 

V důsledku všech těchto událostí se otec 
Montfort od svého dětství soustředí výhradně na 
konání Boží vůle. Poté, co strávil mnoho let v 
Německu a vykonal mnoho misionářských cest po 
celém světě, je nyní na Svaté Hoře, aby ji připravil 
a vybudoval zde vše tak, aby se Svatá Hora Ugwu-
Nso stala tím, čím má být – to znamená Božím 
trůnem zde na zemi, místem modliteb, obětí, Mší 
svatých a adorací. Již delší čas je pokrmem otce 
Montforta pouze Nejsvětější Eucharistie. 

Rozhovor s otcem Montfortem o jeho poslání 
(12 minut) zde: https://youtu.be/6E_BlO4iFis  

„Je možné zachránit všechny duše,“ řekl Pán Ježíš Kristus otci 
Montfortovi. 

https://youtu.be/6E_BlO4iFis


Když byl Montfort ještě malý chlapec, Ježíš mu ukázal své zraněné 

Srdce. Ztratilo už všechnu krev a úplně vybledlo. Ježíš hořce plakal a řekl: 

„Pohleď na toto Srdce, které tolik miluje lidstvo, ale není milováno… 

Pokud dokážeš způsobit, aby toto Srdce opět zčervenalo, bude 

ustanovena vláda Boží Lásky.“ – „Jak můžu způsobit, aby tvé Srdce 

znovu zčervenalo?“ Vzápětí se objevila Dvě Srdce Lásky – Srdce Ježíšovo 

spolu se Srdcem Panny Marie. Ježíš řekl: „Tohle je jediné řešení: 

sjednotit se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.“ 

Montfort přemýšlel, jak se člověk může sjednotit s Božským Srdcem 

Ježíšovým a s Neposkvrněným Srdcem P. Marie. A tak ho Ježíš naučil 

Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a požádal ho, aby ji učil ostatní a přiváděl 

všechny k Jeho Lásce. 

Ježíš ho upozornil: „Mnoho lidí se toulá po světě, aniž by Mě znali, 

milovali Mě a přicházeli ke Mně, a proto jdou do zatracení… Poslal jsem 

tě do tohoto světa právě proto, abys miloval a žil a modlil se a kázal tohle 

– jednotu Srdcí Lásky. Řekni všem, že všichni by se měli zasvětit Dvěma 

zraněným a krvácejícím Srdcím. Pamatuj na to, co se stalo za dnů 

Noemových – pouze ti, kdo vstoupili do archy, byli zachráněni. Ale 

všichni, kdo vstoupili do archy, byli zachráněni.“ 

 

* * * 

Otec Montfort Chukwuemeka Okanwikpo Okaa se narodil na slavnost 
Neposkvrněného početí P. Marie roku 1957 v Orlu v Nigérii a byl vysvěcen 
na katolického kněze 17. července 1983. 

Na prosbu otce Montforta, který v České republice i na Slovensku 
mnohokrát dával duchovní cvičení, jsme založili spolek 
https://www.2srdcelasky.cz/spolek/ na podporu modlitebního života členů a 
budování Svaté Hory Ugwu-Nso v Orlu, v Nigérii.  

Kongregace Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie žije spolu s otcem 
Montfortem na Svaté Hoře v poměrně chudých a skromných podmínkách 
v modlitbách za spásu všech duší. Jsou vděčni za jakoukoli finanční částku.  

 

Překlad Fb stránky : http://www.apostolat-of-the-two-hearts-of-love-of-jesus-and-

mary.com/about_father_montfort.html?fbclid=IwAR0V9ZOFOx04uq6J1cIaz2wd22FPRtbkribxBmo

geCLuf6h-DxSyfW2OI8A  , upraveno redakcí www.2srdcelasky.cz . 
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