
Pozdrav našim členom 

Naši drahí členovia Dvoch Sŕdc Lásky, 

drahé deti Božie, v tejto ťažkej dobe vás chce otec Montfort povzbudiť týmito slovami:  

 „Boh je Láska! Nebojte sa ničoho, ani koronavírusu!“ Ježiš prehovoril k otcovi Montfortovi: 

„Keď môžem zachrániť všetky duše, čo je koronavírus?“ Preto sa ďalej modlite za spásu všetkých duší: 

„Ježiš, Mária, milujem Vás, zmilujte sa nad nami, zachráňte všetky duše. Amen.“ Až budú všetky duše 

spasené, všetky choroby, všetko zlo bude odstránené. Prídu nové nebesia a nová zem.  

 V priebehu Vigílie 18. 3. otec Montfort povedal: Vidím… že dochádza k zničeniu, vyhladeniu 

všetkej choroby, všetkej zloby. Všetky sily temnoty sú vyhladzované svetlom Božej prítomnosti, oslnivo 

žiariacimi lúčmi. Vidím Boha a anjelov, ako umývajú vodou všetky Jeho deti, odstraňujú každú špinu, 

každú nedokonalosť vnútornú i vonkajšiu, takže Jeho deti budú žiariť nádherou slávy ich Otca. Môj 

Bože, moja Láska, moje Všetko, všetka chvála, všetka sláva, všetka česť patrí Tebe. ...Ďakujem Ti, môj 

Bože, ďakujem Ti, moja Láska, ďakujem Ti, moje Všetko! Dávam Ti, Pane, všetky svoje slabosti, všetky 

moje nedokonalosti, zasväcujem Tebe, Pane, všetky srdcia v celom stvorení, všetky duše, všetkých 

ľudí…   

 Nedeľná omša 15. 3. ...Kostoly sú zatvorené kvôli koronavírusu. To je strašné, to nebolo nikdy 

v histórii sveta. Kvôli chorobe miesto toho, aby sme šli k Bohu a modlili sa o pomoc, od Boha utekáme 

preč. Miesto toho, aby sme šli k Bohu a prosili: Bože, prosím, zachráň nás!, utekáme preč od Boha. Kto 

nás zachráni? Naša najväčšia sila je v našich kolenách, keď kľačíme pred Najsvätejšou Sviatosťou, keď 

ideme po kolenách po Svätých Schodoch… ...V prvom čítaní (Exodus 17,3-7) sa Židia sťažovali 

Mojžišovi: „Vyviedol si nás z Egypta, aby si nás zahubil na púšti“… Kričali proti Mojžišovi i proti Bohu. 

Boh prehovoril k Mojžišovi: „Mojžiš, existuje riešenie!“ Kde? „V tvojej ruke! Máš palicu, použi ju a daj 

im vodu. Vtedy si ju použil, aby si rozdelil Červené more, teraz ju použi, aby si im dal vodu. Udri do 

skaly a vytryskne z nej pre nich voda.“ Dovoľte mi prehovoriť slová povzbudenia: máme riešenie na 

tento problém, ale v našom prípade nejde o to, aby sme udreli do skaly a vytryskla z nej voda, v našom 

prípade je to ináč. Ježiš mi povedal, ako príde riešenie: „Pokiaľ môžem zachrániť všetky duše, čo je 

koronavírus?“ Takže zo všetkého najprv je treba robiť čo? Zachrániť všetky duše. Ako? Tak, že tu (na 

Svätej Hore v Nigérii) budeme stopercentne dodržiavať modlitbové časy. Hľadajte najskôr Božie 

Kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Sústreďte sa na spásu duší. Boh povedal Mojžišovi: 

Riešenie máš vo svojej ruke, použi ho. My tiež máme riešenie, ktoré nám dal Boh. Mojžišova palica 

pohltila egyptského hada, otvorila Červené more a opäť ho uzavrela, zachránila Izraelitov a zahubila 

faraóna a celú armádu, Mojžišova palica im dala vodu zo skaly. Tá palica bola riešením na mnoho 

problémov. Tiež tak tento život Modlitby Sŕdc Lásky vyrieši všetky problémy: i ekonomické, finančné, 

zdravotné… všetky problémy. A Sväté Schody sú hlavným miestom, kde uplatňujeme toto riešenie. 

Miestna kaplnka je strediskom, kde sa vyrába liek, vyrábate ho tu v kaplnke a potom na Svätých 

Schodoch ho použijete, dáte ho pacientovi. Táto duša potom pôjde a bude bojovať s týmto 

koronavírusom. Máme ten prípad z Apokalypsy, kedy boli anjeli ničitelia, pustošitelia poslaní, aby ničili 

zem, more… Keď chceli začať: „POČKAJTE! Ešte to nerobte! Pokiaľ neoznačíme pečaťou živého Boha na 

čele tých, ktorí budú spasení.“ A tak Ničiteľ prišiel, aby zničil svet, a najhoršie nie je zasiahnutý futbal 

ani divadlo, ale Cirkev. Najhoršou obeťou sú duše, nie telá. Kristus nás varoval: Nebojte sa tých, ktorí 

zabíjajú telo, bojte sa tých, ktorí môžu zahubiť duše… Uplatňujte toto riešenie tu na Svätej Hore čo 

najlepšie. Ja a tí, ktorí tu žijú, sme plne rozhodnutí použiť toto riešenie… Svätá Hora je teraz miestom, 

kde bude zabitá každá choroba, každý hriech, každý diabol, pomocou našich kolien, pomocou omše, 

adorácie na Svätých Schodoch. Rozdrvíme každý tento vírus, všetky tieto choroby, všetky tieto zlá. 

Preto prosím každého tu na Ugwu-Nso (Nigéria) a na celom svete: Pripojte sa k nám a použite toto 

riešenie, ktoré nám Boh dal, túto modlitbu Sŕdc Lásky, k boji s každým diablom. Ježiš mi povedal: „Zabi 

diabla láskou.“ Láskou, touto modlitbou diabol musí zomrieť. Až zomrie, vezme si so sebou každý 



tento vírus, všetky choroby, všetku špinavosť, všetok hriech, všetko zlo, ktoré priniesol. Akonáhle 

odstránite diabla, odstránite všetko, čo diabol priniesol. Preto nechoďte do boja s príznakmi, bojujte 

s príčinou všetkých týchto chorôb. Príčinou tohoto všetkého je diabol. Bojujte so zlom, s príčinou 

všetkých týchto nezmyslov. Môj Bože, moja Láska, moje Všetko, daj nám silu, daj nám moc. Nech sa 

stane Tvoja najsvätejšia vôľa. Preto všetci členovia Sŕdc Lásky, nech ste kdekoľvek, je potrebné, aby ste 

sa pridali k tomuto boju. Tu na Ugwu-Nso to je úplná vojna. Ježiš mi povedal: „Neplač, použi to 

riešenie, ktoré som ti dal“. Hovorím všetkým našim členom, príďte na Ugwu-Nso a pomôžte nám v boji. 

Riešením problému s týmto vírusom je žiť dokonale tento modlitbový život a ja pevne verím, že ak 

budeme tento modlitbový život žiť dokonale, pred Veľkou nocou to Boh vykoná. I v Ninive, koľko to 

bolo dní? Štyridsať dní, vyhlásili pôst pre všetkých, a boli zachránení. Boh sa zľutoval. Sme teraz všetci 

odhodlaní žiť tu na Ugwu-Nso tento modlitbový život dokonale? Tak aby nás Boh použil, ako sa mu 

páči, pre spásu všetkých duší? Sme pripravení? Áno, ja som pripravený a tí, ktorí sú so mnou, sú 

pripravení. Konajme vôľu Božiu dokonale. Teraz. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 23. 3. 2020 Chcem povedať ešte jedno. Náš Boh je Všemohúci, On má všetku moc, všetku 

múdrosť, všetku Lásku, všetko milosrdenstvo. Jeho milosrdenstvo je večné. On sám je múdrosť. On 

sám je moc. Celý svet príde k tomu, že Ho pozná. Boh mi povedal: „Neplač predo mnou, použi tú zbraň, 

ktorú som ti dal“. Pred niekoľkými dňami sa môj Boh sťažoval: „Nepoužívaš ma dostatočne, nepoužívaš 

Božiu moc dostatočne.“ Peter povedal Ježišovi: „Ak si to Ty, rozkáž mi, nech prídem“ a použil Ježišovu 

moc k tomu, aby kráčal po mori. Keď Goliáš ohrozoval celý Izrael, nikto sa mu nedokázal postaviť, 

pretože používali nesprávne zbrane, nesprávnu moc. Potom prišiel malý chlapec Dávid a postavil sa 

mu. Čo mu povedal? Prichádzam v mene Božom. Tento útok vírusu – Boh k nám o tom prehovoril 

pred sedemnástimi rokmi a varoval, že to príde. Prečo to prišlo? Pretože sa ľudia chcú stavať na 

miesto Boha. Dokonca i v našej Cirkvi – niektorí kardináli a biskupi chcú presadzovať svoju vlastnú vôľu 

namiesto vôle Božej. Boh teda chce ukázať, že On je Boh, žiadny iný nie je. Jediné riešenie je v našich 

kolenách. Padnite na kolená. Nech všetci, celý svet padne na kolená, nech si kľakne a modlí sa. 

Jedného dňa, keď som ešte bol veľmi malý chlapec, som sa modlil: „Prosím, Bože, požehnaj ma“, a 

on položil svoju ruku na moje kolená a požehnal moje kolená. Poďme teda v mene Božom, nie vo 

svojej vlastnej moci, postaviť sa tomuto obrovskému Vírusu, všetkým týmto zlám, všetkým týmto 

démonickým silám. Boh nám dal toto riešenie: túto modlitbu. Jediné riešenie: „Ak dokážeš, aby moje 

Srdce opäť sčervenalo, celý svet bude zachránený“. Ukázal mi Svoje Srdce, ktoré stratilo všetku svoju 

krv a bolo úplne bledé. Povedal mi: „Ak dokážeš, aby moje Srdce opäť sčervenalo, celý svet bude 

zachránený“. Riešenie je v  Dvoch Srdciach Lásky. Ó môj Bože, ó moja Láska, ó moje Všetko! Všetka 

chvála, všetka sláva, všetka česť, všetko vďakyvzdanie patrí Tebe teraz i na veky vekov. Amen. Prosím, 

tu na Svätej Hore nie sme závislí na svojej vlastnej sile, sme závislí na Bohu. Naša pomoc je v Pánovi, 

ktorý stvoril nebo i zem. Dvíham svoje oči k hore, odkiaľ mi príde pomoc …  

 V nedeľu 29. 3. Otec Montfort povedal: Toto, čo sa teraz deje, je pre slávu Božiu! I tento 

koronavírus, ktorý núti vlády zatvárať školy, nemocnice, obchody, domovy. Obmedzujú ľudí, 

obmedzujú všetko. Ježiš povedal: „Rozviažte ho!“ A Lazár vyšiel von. (Ján 11,1-45) Z tejto Svätej Hory 

Pán Boh odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetky národy. Chcem vám povedať, že toto je doba slávy… 

Chcem vám povedať, že Ježiš dopustil, aby Lazár zomrel. Prečo? Pre slávu Božiu. Takže to, čo sa teraz 

deje, Boh nechce. Boh nikdy nemôže chcieť zlo. Ale dovoľuje to, dopúšťa to, aby ste poznali, že On je 

Boh. „Ja sám som Boh. Nie je žiadny iný než ja.“ Sláva Božia bude žiariť vo svete, napriek všetkej 

temnote… Z tejto Svätej Hory Boh odstráni tento závoj temnoty, zahubí smrť navždy. Už nebude smrť. 

Počujete ma teraz? Ja nesnívam. Prorokujem to, čo už pred toľkými rokmi napísal Izaiáš. Smrť zomrie. 

Pretože smrť prišla od koho? Od hriechu, od satana. Satan bude odstránený a vezme so sebou všetko, 

čo vytvoril… Takže aby som vám to povedal ešte raz: Toto, čo sa teraz deje, je pre slávu Božiu. 

Povedzte to k väčšej sláve a cti Boha a Cirkvi. Povedzte Amen! 


