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„Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky, 

s radostí v srdci vám oznamuji, že 

spolu s mou sestřičkou Rosemary 

(říkám jí Růžička) jsme 8. prosince 

2020 na Svátek Nep. početí P. 

Marie složily věčné sliby. Díky za 

vaše modlitby a podporu. Tento 

život Dvou Srdcí Lásky je pro nás 

velkou radostí. Nyní nás Pán ještě 

víc sjednotil se svým Srdcem a se 

Srdcem P. Marie. 

V tento den měl také o. Montfort narozeniny, moc vám 

děkuje za překrásnou modlitební kytičku, kterou jste mu 

darovali! Chtěla bych vás pozvat na Svatou Horu, abychom 

mohli spolu mé věčné sliby oslavit a za české členy třeba 

postavit na Sv. Hoře kapličku Sv. Anežky České, tak jak si Pán 

přeje mít na Svaté Hoře kapličky všech svatých. 

Od ledna spolu se sestřičkou Růžičkou nastupujeme do 

školy pro formátory, abychom se mohly více věnovat našim 

novým povoláním, která jsou budoucností našeho 

společenství... 

Na Svaté Hoře nyní budujeme cestu Trůnu, po které každý 

den a každou noc prochází P. Ježíš při Eucharistickém 

Růžencovém procesí. 

   Děkujeme za vaši podporu a modlitby. S láskou  s. Anežka“ 
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  „S velikou radostí Vánočního večera 

posílám radost a požehnání ze Svaté 

Hory vám všem, našim členům v České 

republice a na celém světě. Modlím se, 

aby Bůh požehnal každému z vás a dal 

vám tu největší radost navzdory všem 

potížím, problémům, nemocem a zlu 

přítomnému ve světě, světlo Boží lásky a 

přítomností nyní září a zažene temnotu zla, nenávisti, hříchu, 

nemoci, smrti. Kéž narození Spasitele přinese každému z vás 

velikou radost, která potrvá navěky, přinese každému z vás 

zdraví mysli a těla, přinese každému z vás převeliké 

požehnání pro vás, vaše rodiny, vaše blízké, pro celou zemi, 

celou Evropu a celý svět. 

    Odsud, z této Svaté Hory, ať Vám žehná všemohoucí Bůh 

a učiní vás všechny požehnáním pro všechny, ke kterým jdete 

a pro všechny, kteří přicházejí k vám, kéž nikdy nezakolísáte, 

kéž jste silní ve svém sjednocení se Dvěma Srdci Lásky, Ježíše 

a P. Marie. Ujišťujeme vás o našich každodenních modlitbách. 

Jsem si zcela jistý, ze se vám nepřihodí nic, kromě toho, co si 

Pán přeje. Kéž vám žehná všemohoucí Bůh a skrze vás 

požehná všem; ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

          Také vám chci poděkovat za vaši velikou podporu práci, 

která se koná zde, na Svaté Hoře a modlím se, aby Bůh znovu 

naplnil vaši peněženku, dal vám stokrát více, tisíckrát více, 

Vánoční pozdrav Otce Montforta 
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milionkrát více, nekonečněkrát více toho, co jste dali, abyste  

pomohli postavit Boží Trůn zde na Svaté Hoře. Kéž vám Bůh 

postaví váš trůn v nebi. Kéž Bůh odmění vás a vaše drahé, 

skrze Krista našeho Pána. Amen 

            Moc vám děkuji,    o. Montfort“ 

 

Další zprávy od sestry Anežky  
8. ledna odjíždí s. Anežka z jihu Nigérie na sever, do téměř 

700 km vzdáleného města Jos: 

“Milí, moc, moc, moc děkujeme, nevím, jak se vám odvděčit 

za všechno, co pro nás děláte a za všechny vaše příspěvky, 

které nám posíláte; tak Bohu díky. Pán Bůh zaplať.  

Dnes přespíme v Enugu a zítra pokračujeme do Jos.” 

10.1. “Včera před 21 hod. jsme po 

téměř 12ti hodinách cestování po 

rozbitých silnicích přijeli do Jos, kde 

bude probíhat devítiměsíční kurz pro 

formátory. 

O velikonocích budeme mít prázdniny 

a tak budeme mít možnost se podívat 

zpět na Svatou Horu... 

 Moc děkujeme za Vaši štědrou 

podporu, která nám umožnila tento 

kurz nastoupit. Jeho plody pomohou 

naší kongregaci v péči o nová povolání, která se rodí i mezi 

našimi českými a slovenskými přáteli. Bohu díky a pamatujte 

na nás prosím v modlitbách, abychom dobře studovali a také 
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pokračovali v modlitebním životě Dvou Srdcí Lásky a šířili tuto 

Modlitbu všude, kde jsme. 

S. Anežka a s. Růžička (Rosemary) 

15. 1.  Byla jsem navštívit místní nemocnici, lékař mi 

změřil tlak a zkontroloval puls a zeptal se: jaký sport děláte? 

 Odpověděla jsem mu: každý večer růžencové procesí, 

hodinu okolo Svaté Hory (což je do kopce a z kopce…), 100 

svatých schodů každý den a každou noc, každou sobotu 

3hodiny růžencové procesí. Lékař řekl: váš modlitební život by 

měl být doporučován. 

18.1.  Zdravíme vás z naší 

školy pro formátory, která 

byla založena v roce 1990 

sdružením ženských řeholních 

společenství v Nigérii na 

pomoc těm, kteří se věnují 

novým povoláním. Na fotce 

je s námi Dr. Cordelia 

Orisaremi, která vedla třídenní seminář o důležitosti poznání 

kultury lidí, ke kterým jsme posláni a o postavení žen a mužů 

v dnešní společnosti. Dr. Cordelia mi prozradila, že navštívila 

Českou republiku při příležitosti setkání sekulárního institutu 

Caritas Christi, jehož je členkou. Naše země se jí moc líbila i 

přesto, že v době, kdy ji navštívila bylo chladno. 

Hlavní dva cíle našeho institutu jsou integrace a osvojení 

si, což znamená, že to co se zde učíme, není jen znalost z knih, 
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ale učení zkušeností, abychom si vnitřně osvojili to, čemu se 

zde učíme. 

25. 1.  Mám se dobře a jsem zdravá. Každé úterý máme 

pouštní den: den ticha, modlitby, adorace a duchovního 

doprovázení. Vše co tu děláme je výukou, také duchovní 

doprovázení. A tak, jak se věnují teď nám, tak my, až se 

vrátíme na Svatou Horu, se budeme věnovat našim novým 

povoláním. 

31. 1.  Ve škole se máme dobře, nyní se zaměřujeme na 

historii řeholního života. Měli jsme také třídenní kurz na téma 

“Boží slovo a jeho místo ve formaci”, vedl jej o. John 

Abubakar, augustinián, kterého velmi potěšilo, že Bůh 

povolal z České Republiky k řeholnímu životu někoho až do 

Nigérie. Otec John navštěvuje komunitu augustiniánů v Praze 

a zná Českou Republiku jako zemi, kde křesťanská víra téměř 

vymizela. 

Na závěr kurzu nám daroval svou krátkou knížku“Jak 

rozvíjet plody Ducha svatého”, která dosud nevyšla v českém 

jazyce, ale kterou mi otec dovolil vám poslat. Kdyby se vám 

líbila, tak si ji můžete přeložit. 

 

Sestra Anežka nám také zprostředkovává kontakt 

s o. Montfortem: „Co se týká sv. přijímání – otec Montfort 

podporuje přijímání do úst. Pokud je jediná možnost přijmout 

na ruku, otec doporučuje přijmout i na ruku, což je lepší 

varianta, než nepřijmout P. Ježíše vůbec. 

Otec žehná připravované obnově (exerciciím) v ČR.“ 
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Popeleční středa na Svaté 

Hoře 
 „Kéž můj Bůh, má Láska, mé Všechno 

vylévá na vás a všechny vaše milované 

v tomto svatém postním období své 

požehnání Lásky."           Otec Montfort 

 

Na obrázku: bratr Joao 

Další zprávy: 
Svatá Hora: S naprostým podřízením se nejlaskavější a 

nejsladší Boží vůli oznamujeme, že naše drahá, milovaná 

sestra Viola Marie Joy Chigorom Okonkwo SHL (52) během 

noční vigílie v pátek 16. října 2020 vstoupila do věčné 

svatební síně našeho Boha, naší Lásky a našeho všeho. Do 

Kongregace vstoupila r. 2014. Pohřbena byla 17.11. na 

Ugwu-Nso. Kéž její svatá duše odpočívá v pokoji.  

Z domova: Od založení spolku (v listopadu 2020) jsme díky 

štědrým dárcům mohli odeslat na podporu studia s. Anežky a 

pro komunitu na Sv. Hoře celkem 7.735 eur. 

Modlíme se, aby se mohly uskutečnit exercicie ve Štěkni 

ve dnech 7. – 11. 7. 21 
 

 
Vydává:  

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z. s. 

tř. Komenského 558, 697 01 Kyjov,  www.2srdcelasky.cz 

Číslo účtu:  0000-2401890998/2010, IBAN CZ3820100000002401890998      


