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  “Chceme poděkovat Bohu: naší 

Lásce, našemu Bohu, našemu 

Všemu, za jeho nekonečnou lásku 

a milosrdenství, zvláště za tuto 

slavnost Vzkříšení našeho Pána 

Ježíše Krista tohoto roku. Je to 

opravdu velké světlo, zářící v 

temnotě chorob, smrti, nemoci, 

do celého světa. Nyní jsme 

vzkříšeni s Kristem. Nyní záříme ve 

slávě, v nádheře, slavné nádheře 

Boží lásky. 

Děkujeme všem naším členům Srdcí Lásky na celém 

světě, zvláště vám, naši bratři a sestry v České republice a na 

Slovensku. Děkujeme vám všem za vaši podporu, stálost, za 

to jak vedete modlitby Dvou Srdcí Lásky, duchovní obnovy, 

setkávání, shromáždění a také za vaše dary pro Svatou Horu, 

na studium a podporu našich členů zde. 

Kéž vám Bůh přehojně odmění a žehná vám a vašim 

rodinám. Kéž vám nikdy neschází žádná dobrá věc od Boha, 

kéž se vás žádné zlo nedotkne, kéž Boží dobrota vždy září ve 

vašem životě. Maminko Maria, přijď nám na pomoc, svatý 

        z doby velikonoční (a až do 9.6.21)       č. 2/21 
 

Velikonoční pozdrav otce Montforta 
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Josefe, přijď nám na pomoc, svatý Michaeli, všichni andělé 

a svatí, přijďte nám na pomoc. Požehnej vás Všemohoucí Bůh 

když žijete tento život vzkříšení, život modlitby, život lásky, 

život čistoty, život žitý v jednotě s Ježíšem a Pannou Marií, 

navěky věků. 

Kéž vám Bůh žehná a skrze vás žehná celému světu, 

zvláště vaší drahé, milované zemi a všem vašim drahým. Kéž 

vám žehná Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.” 

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky, 

moc vás zdravíme ze školy v 

Jos, kam jsme se znovu vrátily 

ze Svaté Hory po Velikonočních 

prázdninách. Nový semestr 

jsme zahájili seminářem o eko-

spiritualitě, kde nám o. Vitalis 

Anaehobi přiblížil encykliku 

Papeže Františka “Laudato Si” – 

o péči o společný domov. Ekologie je neoddělitelná od péče 

o člověka a o společnost a ochrana přírody je povinností 

každého člověka. Během semináře jsme si vymezili konkrétní 

kroky k ochraně přírody, jako například: zařazení ekologie do 

formačního programu naší kongregace, třídění odpadu 

(v Nigérii jestě stále moc nevyužívaného), omezení vypalování 

buší, ve kterých zahynou mnohá zvířata a rostliny, využívání 

solární energie, a nahrazení pokáceného stromu zasazením 

tří nových stromů. 

Dopis sestry Anežky z Jos      8. 5. 2021 
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Jako poděkování o. Vitalisovi za seminář jsme zakoupili 

sazenice stromů  pro každého studenta a každý si zasadil svůj 

strom, o který denně pečujeme aby dobře vyrostl.  Otec 

Vitalis stromy před sázením slavnostně požehnal. 

Poté jsme měli seminář se s. Margareth z kongregace 

Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, která nás seznámila 

s důležitostí psaní deníku o životních situacích, o každoden-

ním životě a dalších důležitých momentech. Jedním z cvičení 

jsou „ranní stránky”, kdy po 6 měsíců, ihned po probuzení si 

zapíšeme ne více než na 3 stránky deníku prostě to, co nám 

přijde na mysl. Po 6 měsících se pak k tomu  můžeme vrátit a 

přečíst si, co jsme napsali. To nám pomůže více porozumět 

sobě i ostatním. 

Nyní jsme ukončily naše osmidenní duchovní cvičení, 

která se uskutečnila v duchovním centru ve městě Jos, 

vedeným sestrami Svatého Dítěte Ježíše. Toto centrum zde 

funguje od roku 1980 a je obklopené překrásnou zahradou, 

která zve k rozjímání. Duchovní cvičení proběhla v duchu 

 
Sv. Ignáce z Loyoly. Byli jsme v naprosté tichosti a denně jsme 
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rozjímali nad vybranými texty z Bible a naslouchali Božímu 

hlasu. Den jsme zahájili mší svatou a ukončili adorací. Se 

sestrou Růžičkou, stejně jako ve škole, jsme pokračovali 

naším životem Dvou Srdcí Lásky, Svatou Hodinou a Vigílií. 

Na obrázku je kaplička uprostřed zahrady, uvnitř je 

umístěná fotografie zakladatelky společenství Svatého Dítěte 

Ježíše bl. Kornelie Conelly, která v roce 1846 založila v Anglii 

společenství na podporu výchovy chudých dívek. Na chodníku 

vedoucím do kapličky je napsané: 

„Přijď, takový jaký jsi.” 

Na konci duchovních cvičení nám 

požehnal o. Anthony, jeden z duchov-

ních kteří nás doprovázeli spolu se 

sestrami Svatého Dítěte Ježíše během 

těchto duchovních cvičení. 

Na zahradě duchovního centra se také 

nachází přírodní skála, kterou jsme rádi 

využívali k modlitbě a meditaci.  

 

Zprávy ze Svaté Hory 
Otec Montfort vás všechny moc zdraví, děkuje za vaše 

modlitby a setkávání! Otec také vyjádřil svůj smutek nad tím, 

že zemřel o. Filip Stajner, kterého od r. 2005 do r. 2010 

navštěvoval. „Je to zázrak Boží milosti a lásky, že o. Filip žil a 

obětoval (Bohu) svou těžkou  nemoc po 21 let. Přesto, že se 

nemohl ani pohnout, komunikoval pouze očima, napsal a 

přeložil mnoho knížek! Kéž jeho duše odpočívá v pokoji a kéž 
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Bůh utěší všechny, kteří ho znali i ty kdo o něho s láskou po 

mnoho let pečovali.“ 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky bude s největší 

pravděpodobností letos znovu na  Svaté Hoře, protože situace 

nám zatím neumožnuje bezpečně cestovat. Otec vás prosí 

o modlitby za přípravu této slavnosti a také, pokud můžete, 

abyste finančně podpořili její přípravu. Zároveň vás otec prosí 

o finanční pomoc pro Svatou Horu, která v této době potřebuje 

vaši podporu... 

Otec nám také požehnal ke studiu a povzbudil nás, 

abychom se dobře vše naučili. Tak, abychom – až se vrátíme 

zpět na Svatou Horu – vše naučili i ostatní. A tak z nich učinili 

přátele, tak jako řekl P. Ježíš svým učedníkům: „Nazývám vás 

přáteli, protože jsem vás naučil všechno, co jsem slyšel od 

svého Otce“. (Jan 15,15)  

Děkujeme za vaše modlitby a podporu! Spojeni v modlitbě, 

s. Anežka a s. Růžička“ 

 

Další zprávy: 
12. 5. 21 jsme odeslali dar pro Sv. Horu – 3.000 euro. 

20. 5. Anežka píše: “Otec moc děkuje za 3000 eur, které již 

obdrželi a žehná vám i všem vašim setkáváním… “.  Dále 

uvádí odpověď o. Montforta na dotaz ohledně očkování: 

„Mluvila jsem s otcem. Očkování není nebezpečné, nepochází 

od ďábla. Je dobré ho přijmout, jak už mnoho lidí učinilo, 

mezi jinými i papež František.“ 

24. května s. Anežka oslavila své 33. narozeniny. Jménem 

všech našich členů jsme jí popřáli na jejím Fb profilu. V den 
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svých narozenin nám píše: „Milí, otec moc děkuje za vaši 

pomoc a prosí, zda je možné ještě pomoci. Potřebovali by 

tento týden koupit pozemek blízko Sv. Hory, který si chtějí 

koupit lidé, kteří by narušili klidné prostředí svými jinými 

aktivitami. Děkuji.“ 

Již 26. 5. jsme mohli díky mimořádné štědrosti zvláště 

několika členů odeslat 6.700 eur.  

“Jste úžasní, moc děkujeme“. 

1. června s. Anežka píše: „Tak pozemek se podařilo koupit. 

Svatá Hora je uchráněna. Otec moc děkuje a všem žehná!“ 

7. června jsme mohli díky dalším štědrým dárkyním na 

Sv. Horu odeslat dalších 2.300 eur. 

S. Anežka: "Bohu díky. Jak se vám můžeme odplatit za 

vaši štědrost a lásku? … Dnes začínám 2týdenní praxi ve 

formačním domě sester sv. Benedikta. Touto praxí 

ukončujeme 2. semestr ve škole. V měsíci květnu jsme měli 

každý pátek růžencové procesí.
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Pan Ermest Ntiamoh nás učil 

práci na počítači a pak nás 

připravil na závěrečný projekt, 

který budeme psát ve 3. 

semestru. Povídali jsme si spolu 

polsky, protože jeho maminka 

pochází z Polska. 

Účastnili jsme se 5denních 

duchovních cvičení, nyní v pozici těch 

kteří duchovně doprovází novicky 

sester Naší Paní Fatimské (OLF) a 

seminaristy. Účastníci během těchto 

5ti dnů sdíleli dary. Obdržené dary: 

P. Bůh vám odplať za vaše dary. S.A. 

 

Dopis z Essenu                                                       7. 6. 2021 

 Naši drazí členové Dvou Srdcí Lásky! 

 Jelikož už zbývá jen pár dní do svátku Dvou Srdcí Lásky, 

posíláme vám všem své srdečné pozdravy z německého 

Essenu.  Ani letos nebudeme moci oslavit náš svátek Dvou 

Srdcí Lásky společně ve větším společenství, jak jsme to 

dělávali v dřívějších letech v Římě. Ale Ježíš má řešení na 

všechno! Spojme se mezi sebou během těchto svátečních dní 

(slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 11. 6. 2021, 

památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie v sobotu 12. 6. 

2021 a slavnost Dvou Srdcí Lásky v neděli 13. 6. 2021) 

duchovním způsobem, který nezná žádné hranice ani 

vzdálenosti! Pokud se během těchto dní budeme tímto 
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způsobem modlit, pokud poneseme jeden druhého ve svých 

srdcích, pokud budeme přinášet Bohu ve svých srdcích své 

velké poslání pro spásu všech duší, pokud budeme přinášet 

Bohu našeho Otce Zakladatele – otce Montforta-Lásku – 

a bratry a sestry na Svaté Hoře spolu se vším, co je na Svaté 

Hoře, potom jistě budeme cítit radost, že jsme součástí této 

Rodiny Srdcí Lásky. 

 Bylo by překrásné, kdybychom se mohli aktivně podělit 

o tuto radost s těmi, kdo jsou v našem mateřinci na Svaté 

Hoře. Otec Montfort, otec Pascal a bratři a sestry, kteří tam 

žijí, se potýkají s těžkými životními podmínkami. Jejich služba 

Bohu je náročná. Proč bychom jim tedy nepomohli a 

nepodpořili je materiálně, finančně. V současnosti tam je 

období dešťů a oni se potýkají s hlubokým blátem, proudícími 

přívaly bahna, zničenými elektrickými rozvody v domech 

a podobně. Jakákoliv, třeba jen malá podpora jim může 

přinést úlevu! 

Děkujeme vám za vaši štědrost. 

  Vaši členové kongregace Dvou Srdcí Lásky z Essenu 

    S. Mary Magdalen, S. Barbara a Karin, SHL 

 

Modleme se za Boží požehnání exercicií ve Štěkni a za 

dary Ducha Svatého pro našeho milovaného otce Štefana. 

Ex. se konají 7. – 11. 7. 21.  Ještě zbývá několik volných míst. 
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