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MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY 

Ježíši! Maria! Miluji Vás. 

Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x) 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, 

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

Ó Srdce lásky! 

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! 

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! 

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. 

Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. 

Ó Srdce lásky! 

Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. 
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Otec Montfort, zakladatel Společenství Dvou Srdcí 
Lásky, hovoří o původu svého poslání 

(výňatek z rozhovoru v r. 2007) 

Mise Dvou Srdcí Lásky, Ježíše a Marie, pochází od Boha. Bůh sám 
je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho 
nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, 
že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci 
pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla 
Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou 
svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce. 

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během toho, 
když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když byl) zde s 
námi, vtělený Bůh, mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že 
nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v 
mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít 
tam za Ním osamělým, opuštěným. Naší prací je utěšovat Ho. Jeho 
Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za 
Ním. 

Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí po 
celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo 
to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj synu, ty 
sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme. 

A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí 
utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. 
Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé 
zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětní duše, které se dávají 
Ježíšovi k útěše. 

Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je 
oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná 
zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je 
zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci. 

Takže činnost našeho společenství směřuje především k Bohu: 
utěšovat Ježíše, těšit Boha, klanět se Mu, uctívat Ho, vzdávat Mu úctu, 
která Mu náleží. A ve vztahu k lidem se snažíme přivádět je k Bohu, 
utěšovat také je tím, že je vysvobozujeme z bolestí a zranění, které 
pocházejí z oddělení od Boha, ze zranění způsobených hříchem a učíme 
je milovat Boha, vyhýbat se hříchu, zvláště hříchům proti svému tělu, 
proti svému duchu, hříchům proti šestému přikázání. Proto je naší prací 
především modlitba. 
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Modlitba a také skutky lásky. Staráme se o nemocné, o chudé, o 
opuštěné a o děti. Dobré skutky, skutky lásky. Děkujeme Bohu, že nám 
dává toto poslání. Toto poslání je pro celý svět. 

Chceme oslovit každou duši na tomto světě a každému jasně říci: 
Bůh tě miluje a Bůh potřebuje tvou lásku. Jsi Bohem stvořen z lásky a 
tento Bůh, který tě stvořil z lásky, potřebuje tvou lásku. Pojď k Bohu! 
Pojď ke své Lásce! Zveme všechny, aby se přidali, aby uctívali a 
milovali Boha a aby se zapojili do této práce Srdcí Lásky a přiváděli 
všechny k Boží lásce. 

 

O nás 
Struktura Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie 

Katolické Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL 
(Sons / Sisters of Hearts of Love) bylo založeno v Nigérii v 
devadesátých letech minulého století jako modlitební společenství a 
společenství skutků lásky v srdci Katolické církve. Roku 2001 je 
oficiálně schválil biskup diecéze Ilorin (Nigérie) a nyní se stále více šíří 
po celém světě. Ve středu Společenství je společenství bratří a kněží – 
„Kongregace synů Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“ – a sester – 
„Kongregace sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“. Noviciátní 
formaci sester a bratří má na starosti biskup Ayo-Maria Atoyebi, OP 
(diecéze Ilorin, Nigérie) v mezinárodních noviciátech v Ilorinu. 

Kromě toho jsou v centrech společenství laických apoštolů, kteří 
stejně jako bratři a sestry vedou život modlitby a zasvěcení se Bohu. 
Většina laických apoštolů však žije své povolání členů Dvou Srdcí 
Lásky uprostřed svých rodin ve světě a pravidelně se setkávají k 
modlitbě a výměně zkušeností. Ve vnějším okruhu Společenství žije 
mnoho členů v různých zemích. Skrze modlitbu Dvou Srdcí a skutky 
lásky se denně zasvěcují Dvěma Srdcím Lásky. Mnozí z nich zasvěcují 
své domy a příbytky Dvěma Srdcím Lásky, obraz Dvou Srdcí Lásky 
umístí na čestném místě a scházejí se před ním k modlitbě. Na mnoha 
místech také zakládají modlitební skupiny. 

Těžištěm spirituality Společenství je Nejsvětější Eucharistie. V 
klášterech a centrech Společenství je adorace a každodenní Mše svatá 
středem života. Modlitba Dvou Srdcí Lásky se modlí především během 
Svaté hodiny – od tří do čtyř hodin odpoledne – a během Vigílie – od 
půlnoci do tří hodin ráno a také po modlitbě Anděl Páně v šest a ve 12 
hodin a na zakončení Svaté hodiny v 16 hodin. Nedílnou součástí 
spirituality Společenství je i Denní modlitba církve a mariánský 
růženec. 
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Hlavní středisko Srdcí Lásky se nachází ve městě Orlu (Nigérie). 
Je to místo nepřetržitého uctívání Boha modlitbou řeholních bratrů, 
sester a laiků, skrze mše svaté, adoraci, eucharistická procesí a skutky 
lásky k bližním, např. pomoc nemocným a chudým. 

 

 

POSELSTVÍ O SVATÉ EUCHARISTII 

(březen 2000) 

Můj lide, lide Mé lásky: Já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvá Láska. Já 
jsem tvůj Ježíš Kristus, Já jsem Svatá Eucharistie. Nejsem pouze ve 
Svaté Eucharistii přítomný. Jsem Svatá Eucharistie. Mše svatá, kterou 
slavíte, to jsem Já. Krev, kterou pijete, jsem Já. Tělo, které jíte, jsem Já. 
Já jsem Svatá Eucharistie. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistická 
Láska. Nikdo nemůže mít nebo dát větší lásku, než je Láska, kterou Já 
vám dávám ve Svaté Eucharistii. Já jsem Svatá Eucharistie.  

Mou věčnou touhou bylo, abych se vám celý a úplně daroval. 
Stvořil jsem vás z ničeho. Povolal jsem vás, abyste byli Mým lidem. 
Učinil jsem vás svým vlastnictvím. Nyní, Můj lide, slyš svého Boha. 
Nyní, Můj lide, přijď ke svému Bohu. 

Svatá Eucharistie je Můj dar, kterým vám dávám sám sebe. Svatá 
Eucharistie je dar všeho, co mám a všeho, čím Jsem, tím 
nejjednodušším a úplným způsobem. Dal jsem vám sám sebe. Má 
Lásko, Moji milovaní, Můj lide. Já, váš Bůh jsem vám daroval ve Svaté 
Eucharistii vše, co jsem a vše, co mám.  

Proč jsem to udělal? Protože jsem Láska. Nemohu nic, než milovat. 
Učinil jsem to, protože vás miluji. Učinil jsem se pro vás dosažitelným 
v té nejjednodušší, nejúplnější formě. Můj lide, chápete, co jsem vám 
dal? Když jsem při slavení Eucharistie umýval nohy svým apoštolům, 
nerozuměli, co jsem jim udělal. Řekl jsem jim, že to pochopí později. 
A oni to do určité míry pochopili.  

To je Láska. To je služba. Dávám vám sám sebe, abych vás spasil. 
Dávám vám sám sebe, abych vám sloužil. Služba. Dávám vám sám 
sebe, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Dávám vám sám sebe, abych 
vás se sebou sjednotil. Dávám vám sám sebe, abych vás sjednotil se 
svým Otcem. Dávám vám sám sebe, aby ve vás žil Můj Svatý Duch. 
Dávám vám sám sebe, aby ve vás žila Má Láska.  

Stejná Láska, která je ve Mně, mezi Mnou a Mým Otcem, mezi 
Mnou a Duchem Svatým, stejná Láska bude mezi vámi a Mnou. Dávám 
vám sám sebe, aby se vaše vzájemná Láska stala Mojí Láskou, aby 
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Život ve vás byl Mým Životem, aby Láska ve vás byla Mojí Láskou. 
Dávám vám sám sebe, abych vás k sobě přitáhl a sjednotil vás se sebou. 
Dávám vám sám sebe, abych vás sjednotil se všemi v nebi; se všemi 
svými anděly a svatými. Dávám vám sám sebe, abych vás proměnil, 
abych proměnil tvář Země a obnovil vás.  

Při každé mši svaté dochází k novému stvoření, znovustvoření, 
obnově, k úplné obnově všech, kdo se jí s velikou zbožností, s 
otevřeným srdcem a myslí účastní. Ti jsou zcela vtaženi do světla, do 
nepřístupného světla, do podivuhodného světla. Ti všichni jsou očištěni 
a posvěceni. Přišel jsem vrhnout oheň na tento svět, a jak si přeji, aby 
už hořel.  

Oheň Mé Lásky! Tento oheň odstraní všechno zlo. Přinese všechno 
dobré. Odstraní každou skvrnu nenávisti, zkaženosti a hříchu. Tento 
oheň zřídí vládu Lásky v každém srdci, v každém domě a všude ve 
světě. Přišel jsem, abych zapálil oheň na celém světě. 

Jak si přeji, aby už hořel. Kéž hoří. Měl by hořet. Bude hořet. Musí 
hořet - oheň Lásky. Já jsem Eucharistie.  

Nejsvětější Eucharistie je nebe uprostřed vás. Já jsem vaše nebe. Já 
jsem nebe uprostřed vás. Všichni chcete jít do nebe, ale nebe přišlo k 
vám. Všichni chcete vidět Mě, vidět Boha. Ale Já jsem se pro vás ve 
Svaté Eucharistii učinil viditelným. Já jsem Nebe. Já jsem vaše Nebe. 
Nebe uprostřed vás. Čekáte, že se v nebi setkáte s někým nádhernějším 
a významnějším, než jsem Já? Očekáváte v nebi větší radost, než tu, 
která přichází ode Mě? 

Má Církvi, Můj lide, Moji milovaní, milujte Mě. Přijímejte Mě. 
Jezte Mě. Uctívejte Mě. Buďte se Mnou. Já jsem s vámi.  

Nejhorší hřích Mé Církve, nejhorší hřích Mého lidu, nejhorší hřích 
Mých milovaných je zanedbávání Mé Lásky, zvláště ve Svaté 
Eucharistii. Nejhorším hříchem Mých kněží je slavit Svatou Eucharistii 
bez Lásky. Nejhorším hříchem Mého lidu je nedostatek víry v Mou 
Lásku ve Svaté Eucharistii. Největším nebezpečím pro Můj lid je 
zapomínat na to, co jsem pro ně Já, přítomný ve Svaté Eucharistii, učinil 
a vytrpěl. Největším nebezpečím pro existenci světa je to, že někteří 
pošetilí lidé usilují o odstranění Svaté Eucharistie.  

Každá lidská činnost, jednotlivce, či skupiny lidí, zaměřená na 
omezování či zmenšování Lásky, kterou by měli mít lidé ke Svaté 
Eucharistii, ať pochází od kohokoliv, není od Boha. Jakákoliv činnost, 
pocházející od kohokoliv, pokud směřuje k odstranění či umenšení 
respektu, klanění, úcty, které jsou Mi ve Svaté Eucharistii prokazovány, 
není od Boha.  
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Je to práce Mého nepřítele, který nechce vidět, abych byl uctíván; 
který přísahal, že nikdy nedovolí, abych byl milován. Můj nepřítel je v 
některých Mých údech velmi aktivní. 

Jak aktivní byl v Jidáši, který vyčítal Marii, že maže Mé Tělo 
drahocenným olejem. Navrhl olej prodat a dát peníze chudým. Smýšlí 
tak, že co je Mi darováno, je nesmyslné plýtvání. Jak může Můj lid říci, 
že čas Mně věnovaný je promarněný, že Mně darovaná láska je 
plýtvání? Jak to může Můj lid říci?  

Ale je mnoho lidí, kteří dnes takto smýšlejí. Dokonce si myslí, že 
tím hlásají Mé Slovo. Se Mnou strávený čas, čas Mně darovaný… 
všechno, co Mně v Eucharistii kdokoli dá, je tou největší obětí, kterou 
Mi můžete přinést. Když spojíte vaši oběť s Mou v Eucharistii, je to ta 
největší oběť, jakou můžete přinést. Přijít za Mnou, přítomným 
v Eucharistii; zůstat zde se Mnou; bezprostředně Mě (v Eucharistii) 
milovat, je největší možný čin, nejslavnější skutek, jaký může člověk 
na tomto světě vykonat. Odměna za to bude nekonečně větší, než si 
kdokoli dokáže představit. 

Neexistuje žádná větší Láska než Láska EUCHARISTICKÁ. Na 
světě není možná žádná větší bohoslužba než uctívání Eucharistie. Je to 
NEBESKÁ bohoslužba. Je to uctívání TROJICE. Je to bezprostřední 
uctívání Boha.  

Já sám jsem se vám zpřístupnil v podobě chleba a vína, abyste měli 
ten nejsnazší přístup k Mé Lásce, úplně, absolutně a přímo.  

Prosím, Moje milé děti, vůbec se od nikoho nenechte zviklat ve své 
lásce ke Mně ve Svaté Eucharistii. Mé Srdce krvácí, když vidí, jak jsou 
děti vyučovány, aby Mě ve Svaté Eucharistii neuctívaly. Pláču.  

Každé slavení EUCHARISTIE bez lásky je horší než Mé 
ukřižování. Působí Mi to větší bolest než všechno Mé utrpení, které 
jsem pro vás snášel až do své smrti na Kalvárii. Každé slavení 
Eucharistie bez Lásky a bez hluboké úcty je pro Mě tak odpuzující, 
působí Mi tak strašná muka, horší než všechny bolesti, které jsem musel 
snášet během svého pozemského života. Milujte Svátost Lásky. Milujte 
svou Lásku. Milujte svého Boha. Milujte Mě. Protože Já vás miluji. 

Každé nehodné přijímání Eucharistie je pro Mě tak odporné! Horší 
než jakýkoliv odpor a odmítnutí, která jsem zakusil během svého 
pozemského života. Můj lide, proč Mě stále ještě necháváš trpět? Proč 
Mě ještě pořád dennodenně křižuješ? Kdy pro vás přestanu umírat? Kdy 
pro vás přestanu trpět? (Ježíš hořce pláče.)  
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Kdy si budu moci konečně užít svou Lásku k vám? Kdy od vás 
začnu být milován? Kdy konečně s Láskou ke Mně začnete? Proč stále 
ještě probodáváte Mé Srdce svým jednáním? Každé lámání Chleba bez 
Lásky je horší, než bylo probodení Mého Srdce od vojáků. Můj lide, 
miluj Mě, říkej Mi „Lásko“. Přijď k Mé Lásce. Moji milovaní. Nikdy 
vás nepřestanu milovat. Nemohu vás přestat milovat. Stále vás musím 
milovat. Láska je Můj zákon. Láska je Můj život.  

Mému Otci nic na Zemi nezpůsobí větší radost, než Láska, kterou 
Mi projevujete ve Svaté Eucharistii, když Mně ve Svaté Eucharistii 
nasloucháte, když ke Mně ve Svaté Eucharistii přicházíte.  

Největší skutek Mého Svatého Ducha je Mé Vtělení. Největší 
Skutek Svatého Ducha je proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Mou 
Krev. Největší oběť, největší dar, největší účast Mé Církve na Mém 
spásném činu je v proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Krev. Církev 
je vpravdě Mou Církví. Má Církev je skutečně Mou Církví. Má Církev 
je zcela Mou Církví. Má Církev je Mou Svatou Církví. Moje Církev je 
věrně Má Církev, Má Církev je ryze Mou Církví, když Moje Církev 
slaví Eucharistii. 

Vše ostatní, co Má Církev koná, pochází z Eucharistie a vrací se 
zpět k Eucharistii ve světě. Má Církvi, proč zapomínáš na svou identitu? 
Proč zapomínáš na své základy?  

Proč opomíjíš své kořeny? Má Církvi, beze Mě nejsi ničím. Má 
Církvi, každý, kdo se pokouší ustanovit jakýkoli způsob bohoslužby, 
který odstraňuje Svatou Eucharistii, jakýkoli způsob bohoslužby, který 
umenšuje Svatou Eucharistii, jakýkoliv způsob uctívání Boha, který 
neplyne z Eucharistie a zpět k ní, není od Boha, není ode Mě.  

Můj Otec je přítomen při každé Mši svaté. Můj Otec je přítomen 
všude, kde jsem Já. Není přítomen pod způsobou chleba a vína, ale je 
přítomen všude, kde jsem Já. Je přítomen ve Mně, neboť Otec a Já jsme 
jedno - nikdy nemůžeme být rozděleni. Můj Svatý Duch je přítomen při 
každé Mši svaté. Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení 
Eucharistie. Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení 
Eucharistie. Můj Svatý Duch je přítomen v každém svatostánku světa - 
je tam, neboť On je Mým Duchem. Nemůže být ode Mě oddělen. Není 
přítomen pod způsobou chleba a vína. Jen Já, Ježíš Kristus, jsem 
přítomen pod způsobou chleba a vína. Je to Mé Tělo, je to Má Krev. 

Můj Otec se nestal člověkem, můj Otec se nestal a nestane se 
Chlebem. Můj Otec se neproměnil ve víno, ve víno a chléb, ale můj 
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Otec je se Mnou neustále spojený. Vždy je se Mnou, jsme jedno. Když 
přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Mého Otce, když se klaníte 
ve Svaté Eucharistii Mně, klaníte se Mému Otci, když přijímáte ve 
Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Ducha Svatého. 

Největší radostí Mé Matky Marie je přivádět lidi ke Svaté 
Eucharistii -  vzpomínáte si na zázrak v Káni. Tento zázrak je zázrakem, 
který naznačuje Svatou Eucharistii. Moje Matka řekla: „UDĚLEJTE 
VŠECHNO, CO VÁM ŘÍKÁ!“ Protože je v jednotě se Mnou, zná 
vrchol Mé spásné činnosti a nasměrovala Mě k němu. Každý, kdo 
miluje Mou Matku, musí milovat také Mě ve Svaté Eucharistii. 
Proměna vody ve víno je předobrazem Eucharistie. 

Lidé už nevěří, že jsem Bůh. Nedostatek úcty vůči Mně v 
Eucharistii je nedostatkem úcty k Bohu. Je to nedostatek víry v to, že 
Já jsem Bůh, že Já jsem Všemohoucí, že vše můžu. Proč někteří lidé 
pochybují o tom, že Já jsem zde skutečně přítomen, že zde je Mé Tělo 
a Má Krev? Což už nevěří tomu, že Já jsem Bůh, že jsem všemohoucí 
Bůh? Že Já mohu vše?  

Ó můj lide! Kdybyste jen věděli, jak velice Mě svou malověrností 
zarmucujete ... Je to stejná malověrnost, kvůli níž se Petr málem utopil 
v jezeře. Požádal jsem ho, aby ke Mně přišel. Vykročil ke Mně, šel po 
vodě, ale potom začal pochybovat. Žádám vás, abyste ke Mně přišli, 
přijďte do Mé Lásky.  

Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem v Eucharistii skutečně 
přítomen? Jsem to Já! Petr řekl: „Pane, jsi-li to Ty, přikaž, ať přijdu k 
Tobě.“ Odhodlaně vykročil, ale v půli cesty začal pochybovat. Ujišťuji 
vás, že Svatá Eucharistie nezávisí na tom, zda v ni věříte, nebo ne. Není 
to vaše víra, která působí, že jsem ve Svaté Eucharistii přítomen. Svatá 
Eucharistie nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo ne. Není to vaše 
Láska, která Mě činí Svatou Eucharistií. Svatá Eucharistie nezávisí na 
vaší svatosti, vaší čistotě nebo svatosti. Svatá Eucharistie, Má 
přítomnost v ní, to, že jsem to Já, nezávisí na tom, zda v ni věříte nebo 
ne. Nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo ne. Nezávisí na tom, zda 
Mě přijímáte hodně, nebo ne. Závisí na mně. Jedině na mně. Absolutně 
na Mně. 

Ale užitek, který z ní máte, závisí na vaší Lásce, na vaší víře, na 
vaší naději. Petrova víra způsobila, že měl užitek z Mé přítomnosti a šel 
za Mnou po vodě, než začal pochybovat a tonout.  

Můj lide, nepochybuj, abys neutonul. Nepochybuj, že Já jsem (v 
Eucharistii) přítomen, že jsem to Já, abys neutonul. Přicházej ke Mně 
s láskou, přijímej Mě s láskou. Přijímej Mě s láskou. Moji andělé a svatí 
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mají největší radost, když vidí, jak jsem uctíván, respektován, milován 
a přijímán v Eucharistii. 

Každý, kdo přijímá Svatou Eucharistii s Láskou, čistotou a svatostí, 
ocitá se tím ve společenství andělů a svatých.  

Můj synu, hlásej Mě - synu, braň Mě. Synu, ať lidé porozumí, že 
To jsem Já. Nejhorší hřích mých kazatelů dnes je, že nehlásají Mě, že 
nehlásají Moji přítomnost, Mou důstojnost, Mou svatost, Mou moc 
vykoupení. Kážou o počasí, kážou o změnách, kážou o ničem. Prosím, 
hlásej Mě. Měl bys hlásat Mě. 

Máš hlásat Mě. Každé kázání, které nehlásá Mě, je horší než 
nicotnost. Ať všichni Mí kněží hlásají Mě, ať ke Mně přijde všechen 
Můj lid. Ať Mě přijme celá Má Církev. Ať se Mi klaní celé Mé stvoření. 
Jsem Bůh uprostřed vás. 

Já, Svatá Eucharistie, jsem životem své Církve. Já jsem život svého 
lidu. Já jsem život světa. Přicházím, aby měli život a aby ho měli v 
hojnosti. Dávám vám všechno, co mám, úplně a bezvýhradně, abyste 
měli život. Můj lide, žij ve Mně. Já žiji v tobě, protože odloučený ode 
Mě nejsi ničím. Nedovol nikomu a ničemu, aby tě ode Mě oddělilo. 
Nepřipusť, aby tě cokoliv odloučilo od Eucharistické Lásky, ať už je to 
pronásledování, nebo hlad, nebo... Nenechej se vůbec ničím ode Mě 
odloučit. Co je nemoc? Ta by tě spíše měla ke Mně přiblížit, přivést 
hlouběji do Mě. 

Všechno, co děláš, ať je vykonáno z lásky ke Mně (přítomnému) 
ve Svaté Eucharistii. Přicházej ke Mně denně. 

Každodenní Přijímání, každodenní Přijímání! Miluji je. Přeji si to. 
Přicházej ke Mně denně, nezůstávej ode Mě vzdálen. Pojď za Mnou, 
pojď a denně Mě přijímej. Když je pro tebe obtížné přijímat Mě denně 
svátostně, pak Mě přijímej denně duchovně. Ale prosím, nenechej 
uplynout ani jediný den, aniž bys Mě ve Svaté Eucharistii přijal. 

Když Mě nemůžeš přijmout svátostně, přijímej Mě duchovně. Ať 
jste kdekoli, přejte si …, ať jste kdekoli, spojte se se Mnou ve Svaté 
Eucharistii, a Já k vám přijdu. Otevřete svá srdce a svá ústa a Já k vám 
přijdu. Během Modlitby Dvou Srdcí Lásky si vždy přejte se sjednotit se 
Mnou ve Svaté Eucharistii. Zvláště, když říkáte “Ó, Srdce Lásky! 
Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost!“, to je Eucharistická 
modlitba. 

Vy do sebe přijímáte Mě a Já do sebe přijímám vás. Vy jíte Mě a 
Já jím vás. Vy se sjednocujete se Mnou a Já se sjednocuji s vámi. 
Kdykoli to říkáte, myslete na Mě ve Svaté Eucharistii. Přijměte Mě do 
sebe a Já do sebe přijmu vás. Žijete ve Mně a Já žiji ve vás.  
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Má Láska k vám stále více, nekonečně roste. Vaše láska ke Mně 
roste, nekonečně roste, pokud žijete Eucharistickou Lásku. Láska Srdcí 
Lásky je Eucharistická Láska. 

 Zdroj vašeho života je v Eucharistii, v Mé Lásce ve Svaté 
Eucharistii. Nikomu nedovolte, aby vás ode Mě oddělil. Odříznuti ode 
Mě jste mrtví. Nedovolte ať vás kdokoli, či cokoli svede ke hříchu, 
smrtelné hříchy jsou vyobcováním. Sami se tak ode Mě odřezáváte. Pak 
jste mrtví, mrtví ve hříchu. 

Bez ohledu na to, jak hluboce jste hříchu propadli, otevřete své 
srdce, otevřete svou mysl, otevřete se Mi svým duchem a řekněte: „Můj 
Ježíši, miluji TĚ! Má Lásko! Miluji Tě! Má Lásko! Volejte ke Mně: 
“má Lásko!“ a Já vás ihned spasím a nebudete zatraceni. Nikdo, kdo 
Mě s Láskou zavolá, nebude zatracen. Bez ohledu na velikost hříchu, 
bez ohledu na to, jak dlouho už ve hříchu žijete. Bez ohledu na to, jak 
jste ve hříchu zabředlí. Zavolejte Mě s Láskou, bez ohledu na to, kde 
jste, Já jsem tam.  

Má Eucharistická přítomnost v Církvi je má všudypřítomnost. 
Svatá Eucharistie je svátostí Mé všudypřítomnosti. Má Eucharistická 
bezmocnost - jsem zde v podobě Chleba, který můžete jíst, můžete se 
ho dotknout, můžete ho lámat, dokonce vyhodit, nevšímat si ho, můžete 
proti němu říkat a dělat cokoli a Já se na vás budu dívat - je svátostí Mé 
Všemohoucnosti. Jsem Všemohoucí Bůh. Pojďte nyní ke Mně a budete 
se Mnou navždy. Sjednoťte se nyní se Mnou a budete se Mnou spojeni 
navždy. Má Láska je věčná. Má Láska, to jsem Já. Má Láska je věčná. 
Má Láska jsem Já. Má Lásko, Já jsem. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem. Jsem, 
který Jsem.  

Mnoho lidi si dnes myslí, že mohou dělat dobré skutky bez Lásky 
a že z nich budou mít užitek. Právě tak, jako je víra bez dobrých skutků 
mrtvá, tak to, čemu lidé říkají „dobré skutky“ je bez Lásky mrtvé. Dobré 
skutky jsou konány s Láskou. Když navštívíte nemocné, děláte to z 
Lásky. Když pomáháte chudým, děláte to z Lásky.  

Je mnoho těch, kteří navštěvují nemocné, podávají jim smrtící 
drogy a zabíjejí je. Je mnoho těch, kdo pomáhají chudým, ale jejich 
pomoc je zabíjí. Jsou někteří, kteří přicházejí k chudým jako by jim 
chtěli pomoci, ale přitom je zotročují, činí je ještě ubožejšími, dělají z 
nich otroky. 

Dobré skutky bez Lásky jsou mrtvé. Neužitečné. Nic nepřinášejí. 
Vy dělejte dobré skutky z Lásky. Láska je nesobecká. Dělejte je pro 
dobro lidí. Děláte je z Lásky ke Mně. Já jsem Láska.  
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Nechejte proudit život, který čerpáte ze Mě, ze Svaté Eucharistie, 
do všeho co konáte, do všeho co říkáte, do všeho, nač myslíte. „Přivádět 
lidi k Lásce ke Mně“ znamená: milovat všechny Mou Eucharistickou 
Láskou a přivádět všechny DO Mé Eucharistické Lásky, DO Lásky Mé 
přítomnosti. (Můj Bože, miluji Tě.) DO Lásky Mé jednoty, DO Lásky 
Mé jednoty s ním – abych jej se sebou sjednotil. Sjednoťte se Mnou 
všechny. Všichni budou Vším. Všichni budou jedno. Všichni budou 
jedno a všechno ve Mně. Já jsem Jeden a Všechno. Všichni budou jedno 
ve Mně. 

S církevním schválením původní anglické verze:  Rev. Dr. Ayo-
Maria Atoyebi O.P. - katolického biskupa diecéze Ilorin/Nigérie; 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie, květen 2002. 

 
 

POSELSTVÍ O MODLITBĚ DVOU SRDCÍ LÁSKY 

TOTO JE MODLITBA NOVÉ DOBY VLÁDY LÁSKY 
 (1999) 

Toto je modlitba nové doby, doby vlády Lásky, vlády Srdcí Lásky. 
Víš, že modlitby Lásky nikdy neskončí? Naděje může skončit, víra 
skončí, ale Láska nikdy neskončí. V nebi se modlí pouze modlitba 
Lásky. Víš, že Já se také modlím, i když jsem v nebi? Otec se také 
modlí, Duch Svatý se také modlí. Říkáme nekončící modlitbu Lásky. 
Miluji Tě, Otče! Miluji Tě, Synu! Miluji Tě, Duchu Svatý! Tato 
modlitba nikdy nekončí. Já jsem tě naučil tuto modlitbu Lásky – jejíž 
verzí je Modlitba Srdcí Lásky. 

Jejím prostřednictvím tě zamýšlím uvést do této nové doby Lásky 
– doby vlády Srdcí Lásky. Můj Synu, nepřestávej psát, neochabuj. 
Zamýšlím tě uvést do hlubiny tajemství života, do hlubin tajemství 
Lásky. Já jsem Láska! Já jsem Život! 

Mimo Mne není život, není láska, pouze smrt a bídné ubohé nic. 
Mé dítě, pojď do Mého Srdce. Co vidíš? Co zakoušíš? 

(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně 
Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, 
nepopsatelné ticho. Nepopsatelná LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. 
Nepopsatelná jednota. Dokonalé sjednocení srdcí, bytí, osob, dokonalé 
vyplnění všech našich skutečných tužeb srdce.) 

Můj synu, toto je místo, kam patříš. Dal jsem ti své Srdce, to je to, 
co vlastníš a to, co vlastní tebe: Má Láska. Ty jsi Má Láska. Nezáleží 
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na tom, jak tě napadají, nezáleží na tom, jak tě urážejí, nezáleží na tom, 
jak tě zavrhují, nezáleží na tom, co všechno na tebe zkoušejí, nezáleží 
na tom, co si o tobě myslí, nezáleží na tom, co o tobě říkají, nezáleží na 
tom, co ti dělají. Obklopil a zahalil jsem tě svou Láskou. V Mé Lásce 
jsi dokonale v bezpečí. Nikdo a nic tě nemůže oddělit od Mé Lásky. 
Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tebe. Ty jsi Má Láska. 

Ty jsi ve Mně a Já v tobě. Ať je tvým jediným zájmem milovat 
Mně a milovat všechny Mou Láskou. Všechno, co miluješ Mou Láskou, 
navracíš (k) Mé Lásce. Navrať všechno (k) Mé Lásce. Získej všechny 
v Mé lásce a pro Mou Lásku. Jdi ke všem a obejmi všechny Mou 
Láskou. Mé Srdce je tvým nebem na zemi. Má Láska je tvým nebem. 
Nebe je ve tvém středu. Nebe je Má Láska. Má Láska je v tobě. Má 
Láska žije v tobě. Já jsem tvým nebem. Já jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. 
Ty jsi můj. Zůstávej ve Mně. Nic tě ode Mne neodloučí. 

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. Jsi se Mnou dokonale 
sjednocený a Já jsem sjednocený s tebou. Ty jsi v jednotě se Mnou a s 
Otcem a s Duchem Svatým. Jsi v jednotě s Mou Matkou a se všemi 
Mými Anděly a Svatými. Všude, kde jsi, tam jsem i Já, a kde jsem Já, 
jsi i ty. Ty jsi Mnou. Já jsem tebou. Jsme jedno. Ty ve Mně a Já v tobě. 

V tobě, skrze tebe, a s tebou zamýšlím získat a přitáhnout všechny 
duše k Mé Lásce, ke Mně, k Otci a k Duchu Svatému. Můj synu, miluj 
Otce a Ducha Svatého stejnou Láskou, jakou miluješ Mne, to je Mou 
Láskou. My jsme jedno. Milovat znamená milovat Otce a milovat 
Ducha Svatého. Přesto je dobré to jasně vyjádřit: Miluji Tě, Můj synu. 
Miluji Tě, Otče, miluji Tě, Synu Boží, miluji Tě, Duchu Svatý. Tím, že 
miluji Otce, miluji sám sebe, tím, že miluji Ducha Svatého, miluji sám 
sebe. Tím, že miluji Otce a Ducha Svatého, miluji Lásku. Otec je Láska. 
Duch Svatý je Láska. Já jsem Láska. My jsme Bůh, Bůh Lásky. Bůh 
Láska. My jsme Láska. My jsme Láska. My jsme Láska. Patříš Nám. 
Pocházíš ode Mě. Pocházíš od Nás. Náš život je pouze Láska. 

Naše Láska je život. Milovat Nás je Láska a život. Milovat Otce je 
život. Milovat Ducha Svatého je život. Milovat Lásku, milovat Boha – 
Lásku, která je život – žít Lásku, žít v Lásce, žít v Bohu, to je Život 
věčný. Každému člověku jsem nabídl Život věčný. Já jsem stvořil a 
nabídl Život věčný všem duším, všem srdcím, všem lidem. 

Bůh je věčná Láska a věčný Život. Buď ve Mně. Já jsem v tobě. 
Řekni všem členům Mého Srdce Lásky, že jsou členy Mé Lásky a členy 
Mého života. Řekni jim, že náležím jim a oni náleží Mně. Oni jsou ve 
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Mně a Já v nich. Řekni jim, že čistý a svatý život, čistá a svatá Láska je 
naprosto nezbytná k tomu, aby zůstali ve Mně. Chci, aby oni všichni 
zůstali ve Mně a rostli ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. 

Chci s nimi být jedno. Stal jsem se jedním z nich, aby oni byli jedno 
ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. Právě jako Otec je ve Mně a Já v Otci, 
a Duch Svatý je ve Mně a Já v Duchu Svatém, a Otec v Duchu Svatém 
a Duch Svatý v Otci. My jsme jedno a všechno! Jeden ve všech a 
všichni v Jednom. Takže, stal jsem se člověkem, jeden s lidstvem, aby 
lidstvo bylo jedno se Mnou – jedno s Námi, s Otcem a se Mnou a s 
Duchem Svatým. 

Můj Synu, Můj plán naplnění všeho je plánem pro naplnění všech 
věcí ve Mně, v Lásce, v Životě, v Duchu Svatém, v Otci. Je to věčný 
plán pro stvoření a spásu všech v Boží Lásce a Životě. Bůh je Láska, 
Bůh je Život, všichni nachází své naplnění v Lásce, v Životu. Já jsem 
Láska a Život. Všichni najdou svůj život a Lásku ve Mně. Beze Mě 
neexistuje život ani Láska. 

Miluji všechny, to je důvod, proč jsem dal Život všem: a Já jsem 
dal život všem, protože chci přitáhnout všechny do Mé Lásky, sjednotit 
všechny v Mé Lásce. Já jsem Jedno a Všechno, Počátek a Konec, Alfa 
i Omega. Vše je ve Mně. Vše bude jedno ve Mně a Já jsem všechno ve 
všem. 

Toto poselství a práce Mých Srdcí Lásky je poselství a práce Lásky, 
poselství a práce života; poselství a práce jednoty. Já ve všem a všechno 
ve Mně. Já jsem jedno ve všem a všechno je jedno ve Mně. Ty jsi jedno 
ve Mně a Já jsem jedno v tobě. Má Lásko, ty jsi Mnou. Já jsem tebou, 
My jsme jedno. 

S církevním schválením původní anglické verze: Rev. Dr. Ayo-
Maria Atoyebi O.P. - biskup diecéze Ilorin, Nigérie; Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památka Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, květen 2002. 

 

V roce 2001 vyslovil Ježíš velmi naléhavou výzvu 
radostnou a zároveň hrozivou: 

Výzva k modlitbě a oběti 
Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou budou modlit každou noc 

mezi půlnocí a třetí hodinou ráno stokrát Modlitbu dvou Srdcí lásky, to 
znamená dva růžence Srdcí Lásky; ať budou kdekoli, a svět se změní. 
Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (ty 
nesčetné) duše. Porazím vliv zla. Porazím zlo. Pevně ustanovím vládu 
své Lásky. Má vůle bude na zemi stejně jako na nebi. 



14 
 

 
JEŽÍŠ DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ NÁSLEDOVALI 

JEHO VÝZVU K MODLITBĚ (6.7.2001) 

Děkuji všem, kdo odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem 
seslal z nebe. Všichni, kdo bdí a modlí se uprostřed noci, jsou 
požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním Lásky. Žehnám 
jejich rodinám a jejich práci. Žehnám jejich pokolení. Svými 
modlitbami a obětmi Mě podporují, pomáhají Mi nést svět, zachraňovat 
svět, obnovovat Mou Církev, bojovat se zlem. Ať nikdy neochabují. Já 
jsem s nimi. Jsem s nimi vždy až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. 
Jsem s nimi a nikdy, nikdy, nikdy je neopustím. 

Přijal jsem je i jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi Lásky ke 
mně. Světlo jejich modliteb a oběti prozařují temnotu hříchu, nenávisti, 
špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. Slabost je nemůže 
přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mou Láskou. Jejich srdce jsou 
sjednocena s Mým Srdcem. Jejich krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem 
s nimi. Jsem s nimi sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří 
hrozivou armádu duší, které se modlí, milují a obětují se. Budoucnost 
světa a Církve i spása duší závisí na takových obětech Lásky a 
Modlitby. Ať se nikdy neunaví. 

Pokud uzří účinek svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a pod 
zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu neporozumí. 

Jejich modlitba a oběť otřásají peklem, osvobozují nesčetné duše v 
očistci, vykupují nesčetné duše na zemi a přinášejí nesmírnou radost v 
nebi. Jsem velmi utěšen a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim 
děkují, chrání je a přimlouvají se za ně. Spolu se všemi Mými anděly a 
svatými tvoří obrovské a hrozivé vojsko. 

Ďábel bojuje proti nim. Ať je to nepřekvapuje ani neodrazuje, že 
ďábel s nimi bojuje a snaží se je odradit. A ty, Můj synu Lásky, Mé 
Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že bylo proti tobě rozpoutáno peklo, 
že jsou proti tobě strojeny nejrůznější úklady. 

A jsou proti tobě rozpoutány všemožné pomluvy a vychází proti 
tobě mnoho hanopisů. Buď pevný, buď pevný, buď pevný! Nedívej se 
nalevo ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej se 
jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, já jsem. Pouze 
Já jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný. 

Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Mám z tebe nesmírnou radost. 
Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Podporuji tě 
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největším možným způsobem. Tvé poslání je Mým posláním. Tvé 
poslání musí být úspěšné. Má Srdce Lásky musí zvítězit. Já jsem! Já 
jsem! Já jsem! 

Nyní velmi prosím své drahé děti, aby pamatovaly na to, že stále 
trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na 
světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách jsem opuštěn a nezajímají 
se o Mě. Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost, 15 
minut denně je postačujících, to Mi prozatím stačí. Ať si každý zvolí 
dobu, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte 
se Mnou. 

Prostě Mě navštivte. Řekněte Mi jen slovo Lásky. Navštěvujte Mě 
osamělého v kostele, navštěvujte Mě osamělého ve vězeních, 
navštěvujte Mě osamělého v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého 
v domovech starých lidí, navštěvujte Mě osamělého a opuštěného v 
mnoha domovech, místech a městech na celém světě. 

Prosím, přijďte! Přijďte! Přijďte! 
Všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, ať věnují 

svá srdce a svou lásku, ať Mi dají svá jména. Vepíši je do svého 
vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Tento navštěvující 
apoštolát Lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když to 
bude konat dostatek lidí, Láska bude panovat všude, na zemi tak jako v 
nebi. Já jsem Bůh Lásky. 

Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. Já jsem, 
který jsem, Bůh Lásky. Když někdo navštíví Mě nebo se navštívíte 
navzájem, ať pronese modlitbu Srdcí Lásky. 

Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát, svým 
věčným požehnáním lásky. Žehnám všechny, kdo budou toto šířit, 
veškerým požehnáním svých Srdcí Lásky. 

Budu učitelem všech, kdo to budou ustavičně vykonávat. Já sám je 
budu vyučovat a povedu je k dokonalosti ve své škole lásky, ve svém 
Srdci Lásky. Zůstanou pevní v Mých Srdcích Lásky. 

Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže odloučit. 
Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu je na svých rukou 
a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky je jejich útočištěm, jejich 
útěchou, jejich spásou. Já jsem! Já jsem! Já jsem jejich Láskou! Oni 
jsou Mé milující děti Mých Srdcí Lásky. Všechny je miluji věčnou 
Láskou a všem jim žehnám svým věčným požehnáním Lásky. 

Zůstaňte v Mé lásce! Zůstaňte v Mých Srdcích Lásky! Zůstaňte 
sjednoceni se Mnou! Jsem s vámi jedno. Všichni, kdo v tom zůstávají 
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pevní, obdrží Mé věčné Požehnání. Požehnám jejich pokolení, jejich 
rodinám, jejich práci. Žádný z nich se neztratí. Utěším je ve všech 
situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v 
těch, které pro ně budou nejobtížnější, když budou nejvíce opuštěni, 
zvláště v hodině jejich smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich 
slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který Jsem, 
Bůh lásky. 

Skrze ně vyliji své požehnání na všechny ty, ke komu půjdou a na 
všechny, kdo k nim přijdou. Znovu vyliji svá věčná požehnání na celou 
svou Církev. Kostely, v nichž se uskuteční mnoho těchto návštěv, 
zakusí znovuzrození ve víře, naději a lásce. 

Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, jejich příbuzným a 
společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné požehnání na 
všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, darujte Mi tento čas – 
teď alespoň patnáct minut denně a Já vám dám věčnost - na věky věků. 
Amen. 

 

VÝZVA K ZASVĚCENÍ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY 

JEŽÍŠE A MARIE 

Od konce roku 2008 otec Montfort opakovaně zdůrazňuje 
naléhavost všeobecného Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a 
Marie. Skrze něj Bůh volá nás, všechna srdce, všechny lidi, všechny 
rodiny, všechna společenství, všechny země a světadíly, celý svět a 
všechno stvoření, abychom jemu, Bohu, vše zasvětili. Všechno a 
všichni patří Bohu, Bůh vše učinil z lásky a každého z lásky vykoupil. 
Každý mu patří a On si přeje, aby se k Němu každý vrátil. Ti, kteří přijít 
nemohou, k Němu mohou být přineseni stejně jako chromý muž v 
evangeliu. Nemohl chodit, ale lidé ho k Ježíši přinesli. Protože nemohli 
přijít do místnosti, kde byl Ježíš, udělali otvor ve střeše, aby chromého 
přinesli k Ježíši. Takto lze k Ježíši přinést každého, dokonce i toho, kdo 
Jej ještě odmítá. To neznamená, že lidé jsou k něčemu nuceni proti své 
vůli; znamená to, že je svěřujeme Bohu, který je Láska sama. Modleme 
se za všechny lidi, dokonce za ty, kdo jsou proti nám, dokonce i za ty, 
kdo se staví proti tomuto zasvěcení. Toto zasvěcení znamená, že 
všechna srdce budou přinesena k Bohu, který je Bohem Lásky. Můžeme 
získat zpět pro Boha všechny lidi, všechny, které milujeme Boží láskou, 
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láskou Ježíše a Marie. Všichni lidé dobré vůle by se k nám měli připojit 
v této globální kampani, v této misi lásky, misi sjednocení, jak je psáno 
v Písmě svatém: všechno v nebi a na zemi bude sjednoceno v Kristu. 

Existuje několik stupňů tohoto zasvěcení. První - to jsou lidé, které 
Bůh sám od věčnosti vybral jako svůj vyvolený lid, jako Maria, Jan 
Křtitel nebo Jeremiáš, kterým je řečeno: dříve než jsem tě stvořil, znal 
jsem tě, znám tě a vyvolil jsem tě. 

Pak jsou lidé, kteří se Bohu zcela zasvětili ve svobodě a lásce. 

A ve třetím stupni můžeme zasvětit všechny lidi, kteří jsou nám 
svěřeni: své rodiče, děti a příbuzné. Ale nejen je, můžeme zasvětit také 
sociální skupiny a spolky, do kterých patříme, lidi, s nimiž jsme nějak 
spojeni, podřízené a představené, kolegy, sousedy, učitele, politické a 
společenské představitele, kněze a církevní představené. Všichni tito 
lidé by měli být skrze toto zasvěcení přineseni k Bohu. 

Dále bychom měli Bohu přinést všechna srdce, každého člověka, 
každou skupinu lidí, kterou Mu chceme zasvětit. Zde neexistují hranice. 
Nikdo z těch, které máme v srdci, není z Boží lásky vyloučen. Bůh nás 
povzbuzuje, abychom s důvěrou - jako malomocný v evangeliu - říkali: 
„Mistře, chceš-li, můžeš mě uzdravit.“ Tak my můžeme říkat Bohu: 
„Mistře, chceš-li, můžeš spasit všechny duše.“ Když svěřujeme Bohu 
ty, kteří jej odmítají, můžeme Bohu říci: „Pane, tito lidé k tobě nechtějí 
přijít, ale prosím, Ty jim můžeš pomoci, Ty je můžeš spasit.“ Mysleme 
na pravomoc, kterou Bůh dal Petrovi a Církvi, když řekl: „Cokoliv 
svážete na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude 
rozvázáno i na nebi.“ Využijme tohoto pověření daného nám Bohem a 
zasvěťme všechny duše Dvěma Srdcím Lásky, Eucharistické Lásce a 
Lásce Nejsvětější Trojice. 

Zveme vás, abyste se k nám připojili v této velké akci na záchranu 
všech duší. Naléhavě Boha proste! Modlete se modlitbu Dvou Srdcí 
Lásky jako akt zasvěcení těch, které chcete vidět spaseny. Vyslovte 
před Bohem jejich jména. Můžete také jména těch, které chcete zasvětit 
Bohu napsat a poslat na naši adresu v Essenu, do Německa, odkud je 
přineseme do Nigérie a položíme před oltář v našem Centru (na Svaté 
Hoře). Tak se na ně bude pamatovat při každé mši svaté, která se tam 
bude sloužit. 

Radujme se společně v naprosté jistotě, že Bůh je věrný. Naplní své 
sliby a sjednotí vše na nebi a na zemi v Ježíši Kristu. 
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Naše sestra Anežka Ihemeredinma Zemanová spolu se zakladatelem  

Katolického Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, otcem 

Montfortem Okaa, na exerciciích v Koclířově v r. 2015. 
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