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Kdo jsem
Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. /Jan 1,29/
A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k
sobě. /Jan 12, 32/
Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý
Boží. /Jan 6,68-69/
Jsem král. /Jan 18,37/
Já jsem světlo světa. /Jan 8,12/
Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. /Mt 16,16/
Můj Pán a můj Bůh! /Jan 20,28/
Věčný Syn Otce, podstatný odlesk jeho záře, jsem
nevyzpytatelný, neprobadatelný, ale nikoliv
nepoznatelný.
Mě znát znamená žít pravý život.
Jsem začátek a konec všeho bytí.
Jsem především Přítel. Ten, který chtěl přebývat mezi vámi a učinit se chlebem vašich
duší. Ten, který tichý a pokorný srdcem, trpělivě čeká, až ho zavoláte, aby vás prostoupil.
Jsem přítel, který odpouští.
Nikdo, kdo přichází ke mně se srdcem oddaným a plným lítosti, není odmítnut.
Jsem přítel, který dává.
Není pro mě větší radost než dávat.
Protože respektuji vaši svobodnou vůli, udílím své dary podle síly a naléhavosti vaší
prosby.
Jsem váš Bůh, váš Spasitel, váš Vykupitel, váš Pán a stal jsem se vaším přítelem,
vaším služebníkem, vaší potravou.
Jsem…. A čekám na Tebe……
/Z knihy: Abbé Gaston Courtois Důvěrně s Ježíšem/
Poselství Panny Marie z Medžugorje
z 25. srpna 2022

„Drahé děti, Bůh mi dovolí, abych byla s vámi a abych vás vedla cestou míru, abyste
tak skrze osobní mír vytvářely mír ve světě. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před
svým Synem Ježíšem, aby vám dal pevnou víru a naději v lepší budoucnost, kterou s
vámi chci vytvářet. Vy buďte stateční a nebojte se, protože Bůh je s vámi. Děkuji vám,
že jste přijaly moji výzvu. “

Deštivé ukončení prázdnin
Léto se začíná schylovat ke konci a školákům i studentům začínají nová
dobrodružství ve školních lavicích nebo i v posluchárnách. Proto se skupinka ochotníků
rozhodla tuto událost oslavit s veřejností.
V neděli 28. srpna ráno si děti mohly při mši svaté nechat požehnat batohy či jiné
školní pomůcky, aby se jim v následujících deseti školních měsících dařilo.
V odpoledních hodinách byl poté na farní zahradě připraven program pro všechny
děti i dospělé. Kvůli nepřízni počasí jsme však byli nuceni trochu improvizovat, ale nic
netrvá věčně a nakonec se na nás přišlo podívat i sluníčko. Děti měly možnost využít
skákací hrad, vystřelit si ze vzduchovky, zahrát fotbal, vytvořit si obrázek za pomocí
klovatiny nebo s pomocí fyziky vykreslit na papír zajímavé tvary. Dospělí si mohli
popovídat u kafíčka, později opéct špekáčky nebo doprovázet své ratolesti u různých
aktivit.
Věříme, že i přes nepřízeň počasí si účastníci jeden z posledních prázdninových dní
užili.
Současně bychom tímto článkem chtěli poděkovat všem, kteří se nebáli počasí a
zúčastnili se a všem, kteří jakkoli pomohli s programem. Zajištění pití i jídla, vymýšlení
aktivit, sehnání stanů a skákacího hradu a dalších věcí není nejsnadnější a vyžaduje to čas
i úsilí. Všem tedy patří velké díky a Pán Bůh zaplať!
Anna Šatánková

Festival United ve Vsetíně
Milí farníci,
ráda bych se s vámi podělila o zážitky z multižánrového křesťanského festivalu, který
se konal od čtvrtka 18. srpna do neděle 22. srpna na Vsetíně. V tento čas a v tomto
krásném valašském městě se sešli lidé z různých církví/společenství/sborů, aby se spolu
modlili, chválili Boha, poslechli si zajímavé myšlenky či spolu jen tak pobyli u kelímku
s kávou. Sjeli se zde lidé různých generací a také z různých koutů naší krásně země
(nechyběly americké či slovenské chválové skupiny).
Přiznám se, že jsem si od chval držela odstup, přece jenom nějaké zvedání rukou a
pronášení nesrozumitelných slov úplně nepatří k mému stylu modlitby. V programu byly
chvály zařazeny do programu dopoledne i večer, tvořily nosnou část programu. Byla
jsem mile překvapena, nikdo mě nenutil zvedat ruce či vyslovovat jméno Ježíš, dokonce
jsem mohla sedět a bylo na mně, jak chvály prožiju. Zpočátku jsem to brala jako poslech
pěkné hudby s inspirativním doprovodným slovem. Postupně jsem sice stále vnímala
hezkou hudbu, ale daleko víc začala vnímat slova písní jako modlitbu, kterou mohu tady
a teď pronášet k Bohu. Myšleno tady a teď – ve vsetínském domu kultury, ze kterého
dýchá historie minulých let, posazena na židličce či dřevěné podlaze, se svými špatnými
vlastnostmi a nedokonalým tělem. Zbořilo to ve mně stereotyp, že modlit se mohu jen
v kleku v kostele nebo večer, když splním všechny své denní povinnosti, jsem umytá, tak

právě tehdy jsem hodna otevřít Bibli a naslouchat Bohu. Zjistila jsem, že NE, že to může
být i jinak a není to špatně… I když tichá adorace pro mě má stále své kouzlo. 
Z workshopů mě zaujala myšlenka Idy Pencové, která říká, že než někomu něco
řekneš, rozmysli si, jestli je to pěkné a jestli je to potřebné, zkrátka 2P. Když to pěkné ani
potřebné není, tak to neříkej, nemusí přece všichni vědět všechno…
Osobně jsem se těšila na promluvy otce Libora Všetuly a nezklamal – při sobotních
večerních chválách se za nás (účastníky) nejprve modlil a pak nás burcoval k tomu, ať
dokážeme udělat věc, kterou již dlouhou dobu odkládáme. Dával nám tipy, že to může
být např. úklid pokoje, zpověď či jiná věc, která nám leží již delší dobu na srdci, a třeba
si s ní nevíme úplně rady. Vybízel nás, ať se nebojíme využít služeb poradenského centra,
které bylo otevřeno pro všechny účastníky festivalu.
S nabídkou jet na festival mě oslovila kamarádka, kývla jsem, bez většího
rozmýšlení. Až postupně mi začalo docházet, že budu spát tři noci na karimatce ve
spacáku v tělocvičně, sdílet koupelnu s mnoha jinými ženami a jídlo si budu řešit sama. I
přes to všechno se mi na festivalu moc líbilo a troufám si říct, že jsem zase o trošku více
OPRAVDOVĚJŠÍ (heslo festivalu) před Bohem.
Míša Maňasová

Listujeme v kalendáři:
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- Sv. Terezie z Kalkaty (Matka Tereza)
- Narození Panny Marie
- Jméno Panny Marie
- Svátek Povýšení svatého kříže
- Panna Maria Bolestná
- Sv. Ludmila
- Sv. Pius z Pietrelciny
- Slavnost sv. Václava
- Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
- Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
- Sv. andělé strážní

FARNÍ KAVÁRNA
Milí farníci, přijměte pozvání do farní kavárny v neděli 11. 9. po mši
svaté na faře. Přijďte posedět, vypít kávu, prohodit řeč.

Bl. Imelda Lambertini
Když jsem poprvé navštívila komunitu mnišek dominikánek, řeholní jména některých z
nich mi přišla tak zvláštní, nezvyklá. Později, když jsem k nim častěji přicházela na
modlitby, jak šel liturgický rok, jsem se postupně dovídala, že nosí jména svatých a
blahoslavených dominikánského, nebo, chcete-li, kazatelského řádu. Pročítala jsem si

jejich životopisy a v mnohých nacházela ispiraci. Zde jedna
"hvězdička" kazatelského řádu - jak to musí být krásné, umřít
láskou!
Roku 1322 se narodila zbožným knížecím manželům
Lambertini z Boloně dcerka jménem Imelda. Nikdo ještě
netušil, že Bůh a Pán měl již tehdy život této malé duše zcela
ve svém zajetí.
Matka již záhy vyprávěla svému dítěti o Jezulátku a o
Matce Boží. Pro Imeldu nebylo nic krásnějšího než naslouchat
vyprávění o svaté Rodině a zvlášť pak o malém Ježíškovi.
Jednou matka ukázala dcerušce, kde Ježíšek bydlí. Tam
před svatostánkem děvče široko rozpřáhlo paže, jako by chtělo
Pánu připravit srdečné uvítání. Zrodila se v ní velká touha po Spasiteli. Víc a více v ní
zrálo vnitřní přání setkat se s Ním ve Svátosti oltářní.
V tehdejší době nebylo možno přijímat před čtrnáctým rokem. To Imeldu velice
bolelo. Každé ráno se ptala matky: "Jsem už dost velká, aby ke mně mohl přijít Ježíšek?"
Jednoho dne maličkou navštívila řeholní sestra dominikánka, její příbuzná. Jak
obdivovala tuto ženu a jak to bylo krásné, že její teta je sestřičkou a může bydlet
blizoučko milého Spasitele! Od té doby Imelda prosila Ježíška, aby jí co nejrychleji
umožnil vstoupit do řádu. A skutečně, od devíti let nosila řeholní roucho a věrně
vykonávala všechny práce v klášteře. Ale pořád v sobě tu touhu po sv. přijímání chovala
a ujišťovala Spasitele svou láskou.
Zaujalo ji, že lidé, kteří přijali svaté přijímání, žijí dál. Ptala se spolusester: „Dostala
eucharistii a nezemřela?“ Vyděšené sestry odpověděly: „Děvče, proč by měla zemřít?“
Imelda ale odpověděla: „Jak může člověk přijmout Ježíše a nezemřít z lásky a štěstí? ".
Často hořce plakala, když všechny ostatní řeholnice směly přijímat při mši svaté
milého Spasitele, jen ona ne. Avšak nikdo jí nemohl pomoci, ani kněz. Nikdo? A přece
Někdo! A byl to sám Pán.
V předvečer Nanebevstoupení Páně 13. 5. 1333 klečela Imelda smutná v kostele a
musela znovu přihlížet, jak všichni šli k oltářní mřížce a odnášeli si od ní ve svém srdci
milého Spasitele. Když po mši sv. zpozorovala, že je sama v kostele, poklekla před
oltářem, zase rozpřáhla ruce vstříc Kristu a darovala mu všechnu svou lásku.
Bylo jí jedenáct. Což měla ještě tři roky čekat na Ježíška? Do té doby si přála raději
zemřít, aby mohla být konečně jedno s Ním. A tu se najednou ze svatostánku v oslňující
záplavě světla vznesla Hostie a zavěsila se nad její hlavou. Dítě se už nedivilo, protože
vědělo, že Kristus může všechno a že její modlitba bude jednou vyslyšena. Modlila se
ještě vroucněji a nakonec prosila milého Spasitele, aby mohla být zcela s Ním.
Sestra, která v kostele uklízela, se ulekla, když spatřila to světlo, a nemohla pochopit,
co zvláštního se tam stalo. Zavolala matku představenou. Ta ještě s několika sestrami
pospíchala do kostela. Poklekly a klaněly se posvátnému Chlebu. Matka představená
tušila, co se mohlo stát, a zavolala duchovního. Imelda neslyšela nic, jen toužebně
hleděla na Ježíše.
Kněz této zprávě o zázraku nechtěl věřit, ale brzy se o této velké nádheře přesvědčil.
Rychle si oblékl bílé roucho, vzal paténu, na níž při proměňování leží sv. Hostie a
podržel ji před Imeldou. Ježíš v podobě bílého chleba sestoupil na zlatý talíř a kněz chléb

se zvláštní uctivostí položil dítěti na jazyk. Tak se stalo její nejvnitřnější přání
skutečností: Pán vstoupil do svého svatostánku, do jejího srdce. Imelda se dál věnovala v
kostele svému Spasiteli, zatímco ostatní řeholnice šly za svou prací.
Po třech hodinách nalezli Imeldu stejně zahloubanou před svatostánkem jako dříve.
Ruce měla zkřížené na prsou a hlavu skloněnou dopředu. Jedna ze sester ji chtěla zavolat
k jídlu. Dotkla se jejího ramene, avšak Imelda nic necítila. "Imeldo, Imeldo!" volala
sestra, ale děvče už nic na tomto světě neslyšelo. Bylo mrtvé. To nadměrně veliké štěstí
způsobilo, že se vrátila k Bohu, našemu Otci.
Imelda zemřela během svého prvního svatého přijímání ve věku 11 let, zemřela z
lásky a štěstím z přijetí Ježíše!
Imelda byla prohlášena za blahoslavenou. Její ostatky jsou uchovány u sv.
Sigismunda v Boloni. Její svátek se slaví 13. května. Je patronkou prvokomunikantů.
Nechme se inspirovat touto malou velkou blahoslavenou.
https://www.spolcs.cz/

Dopisy z Adopce na dálku
Pozdravy od Dorcy
Při psaní tohoto dopisu bych vám první ze všeho
chtěla sdělit upřímnou a opravdovou vděčnost a díky za
vaše sponzorování mého studia po mnoho let. Vaše
sponzorství je k nezaplacení a určitě mi pomůže v mém
vzdělávacím úsilí.
Z boží milosti se mám dobře. Doufám, že i vám se daří
dobře. Myslím na vás a vaši rodinu ve svých denních
modlitbách.
Ráda bych s vámi sdílela mé vzpomínky na slavení minulých Vánoc. Já a
má rodina jsme byli u babičky a dědy, abychom slavili Vánoce. Tam jsme si to
s rodinou hodně užili. Ráda hraju hry. V domě mých prarodičů jsem je hrála
s mými bratranci. Měli jsme svíčkovou službu v našem kostele den před
Vánocemi. Byl to krásný zážitek.
Chtěla jsem s vámi sdílet své ambice. Mým cílem je stát se inženýrkou
v nějaké vědě. Přeji si připojit se k B.E. v CS.
Nyní mám díky vaší pomoci půl studia hotové. Od teď potřebuji boží
požehnání. Prosím, modlete se za mé vzdělávání, abych dosáhla svých cílů.
Cítím lítost, že toto je můj poslední dopis pro vás, ale upřímně vám sděluji, že
vždy, když jsem vám psala dopis, jsem se cítila šťastná. Byla to krásná
příležitost sdílet s vámi své prožitky. Nemám slov, abych vám vyjádřila svou
vděčnost, ale slibuji, že nikdy nezapomenu na vaši laskavost ke mně.
Budu vždy denně pamatovat na vás ve svých modlitbách. Ať vám Bůh žehná
víc a víc a prodlouží vaše dny. Ať jste požehnáni vašimi dobrými skutky.
Doufám, že se s vámi někdy setkám.
Buďte radostní a zdraví. Těmito několika málo slovy končím můj dopis.
Díky vám, vaše milovaná Dorca. A.

Psaní pro vás od Hanumanta
Píši tyto řádky, abych vám poděkoval za všechny dobré skutky, které jste pro mě

udělali, zvláště v mém vzdělání. Je to díky vaší podpoře a pomoci. Chci být v mém
studiu úspěšný. Jsem vám velmi vděčný a budu se za vás modlit a pamatovat na vás ve
svých modlitbách.
Rád bych vám napsal něco o mně. Jsem dobrý v psaní, čtení a také dobrý ve sportu,
například ve fotbale, kriketu a basketbalu.
Hodně se zajímám o školu a účastním se všech aktivit, konaných ve škole. Jsem rád
s mými učiteli a kamarády.
V měsíci březnu jsme končili naše poslední zkoušky a ve všech zkouškách jsem se
snažil, jak nejvíce jsem mohl. Nyní jsem dokončil osmý semestr.
Během letních prázdnin pojedu k babičce a dědovi a moc si to s nimi užiju.
Díky vašim modlitbám a péči budu úspěšný v dalším roce a budu se hodně snažit,
abych měl dobré výsledky.
Moji rodiče a bratr jsou doma v pořádku, pozdravují vás.
Končím dopis s mnoha milými pozdravy a přáním všeho dobrého vám a vaší rodině,
váš milovaný Hanumant. K.
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ŽIVOT V KRISTU
Desatero Božích přikázání

II. Budeš jen jemu sloužit
Božské cnosti víry, naděje a lásky utvářejí a oživují mravní ctnosti. Láska nás tak
vede k tomu, abychom dávali Bohu, co mu ve vší spravedlnosti dlužíme jako tvorové.
Ctnost zbožnosti nás k takovému postoji disponuje.
KLANĚNÍ
Klanění je hlavní úkon ctnosti zbožnosti. Klanět se Bohu znamená uznat ho jako
Boha, jako Stořitele a Spasitele, Pána všeho, co existuje, jako nekonečnou a milosrdnou
Lásku.
Klanět se Bohu znamená v úctě a naprosté podřízenosti uznat „nicotnost tvora“, který
existuje pouze skrze Boha. Klanět se Bohu znamená chválit ho a velebit tak jako Maria
v Magnificat a pokořit se tím, že s vděčností vyznáváme, jak veliké věci učinil, a že jeho
jméno je svaté. Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od sebelásky, od otroctví
hříchu a modloslužby světa.
MODLITBA
Úkon víry, naděje a lásky, které přikazuje první přikázání, se uskutečňují v modlitbě.
Povznesení ducha k Bohu je výrazem našeho klanění se Bohu: modlitba chval, díků,
přímluvy a prosby. Modlitba je nezbytnou podmínkou, abychom dokázali zachovávat
Boží přikázání. „Je třeba stále se modlit a neochabovat“.
OBĚŤ
Je správné přinášet Bohi oběti na znamení klanění a vděčnosti, prosby a společenství:
„Každý čin vykonaný kvůli tomu, abychom přilnuli k Bohu ve svatém společenství a
mohli tak být v radosti, je pravá oběť.“
Aby vnější oběť byla ryzí, musí být výrazem duchovní oběti: „Mou obětí, Bože, je

zkroušený duch…“. Proroci Staré smlouvy často pranýřovali oběti konané bez vnitřní
účasti a oddělené od lásky k bližnímu. Ježíš připomíná slova proroka Ozeáše:
„Milosrdenství chci, a ne oběť“: Jediná dokonalá oběť je ta, kterou Kristus přinesl na
kříži, aby se bezvýhradně obětoval lásce Otce a za naši spásu. Spojíme-li se s jeho obětí,
můžeme učinit ze svého života oběť Bohu.
PŘISLÍBENÍ A SLIBY
Při některých příležitostech je křesťan vyzýván, aby Bohu něco slíbil. Křest a
biřmování, sňatek a kněžské svěcení to vždy vyžadují. Křesťan může z osobní zbožnosti
přislíbit Bohu nějaký skutek, modlitbu, almužnu, pouť atd. Věrnost tomu, co člověk slíbil
Bohu, je výrazem úcty, jaká náleží Boží velebnosti, a lásky k věrnému Bohu.
„Slib, to je uvážená a svobodná přípověď, učiněná Bohu, o možném a lepším dobru,
se musí splnit ze ctnosti nábožnosti.“ Slib je úkon zbožnosti, kterým křesťan nabízí Bohu
sám sebe nebo mu slibuje nějaký dobrý skutek. Dodrží-li své sliby, dává tedy Bohu, co
mu slíbil a zasvětil. Skutky apoštolů nám líčí, jak svatý Pavel dbal na to, aby dodržel, co
slíbil.
(Výtažky z KKC 2095 –2103)
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13. Skutečná láska není jen cit, zbožnost bez lásky, pokání
Obrácení není jednorázový úkon, ale je to každý den zápas na život a na smrt,
abychom dávali lásku k Pánu Bohu na první místo ve svém životě. Už tomu rozumíte, že
obrácení se každý dne není, že zvětšujeme své modlitby, že se více modlím růženec a
další modlitby, nebo se pomodlím korunku nebo jinou modlitbu v knížce. To není
obrácení. Vzpomeňme na to, že Ježíšovi nejvíce zvedali tlak, nejvíce ho znervózňovali
muži, kteří se pětkrát denně modlili, dvakrát týdne se postili o chlebu a vodě a dodržovali
šestsettřináct náboženských přikázání, nazpaměť znali celé Písmo svaté, celý svůj život
věnovali tomu, aby učili druhé lidi o Pánu Bohu. A když Pán Ježíš přišel do života právě
těmto lidem, byl úplně jiný než ten obraz, jaký si o něm představovali. Byl tak jiný než
to, co podle jejich názoru měl Pán Bůh mluvit a dělat, že ho odmítli, nenáviděli a
nakonec zabili. Chtěli Pána Boha vložit do rámců náboženských praktik.
To je jedna z největších pastí satana. Když zredukujeme svůj náboženský život na
různé náboženské úkony, rituály, praktiky. Poslechněme si ještě jednou, co řekl Bůh
v prvním čtení. On křičí z největší bolesti. Má dost vašich svátků, různých náboženských
praktik a ceremonií, „ten lid mě ctí rty, ale jejich srdce je daleko ode mě“. Můžeme se
celý den modlit modlitbu a v žádné z těchto modliteb se nepotkáme s Bohem, s živým
Bohem, který proměňuje moje srdce. Po každé modlitbě, která je setkáním se s živým
Bohem, jsem jiným člověkem. Vyzařuji lásku a radost. Jakou lásku? Lásku z kříže. Ještě
jednou, tu nejde o pocit. Skutečná láska není pocit, skutečná láska není to, že cítím
motýly v břichu… „ó, jak já ho velmi miluji“ a potom udělám takovou scénu v domě,
„och jak já ju nenávidím“, ale potom letím do květinářství koupit pěknou květinu, ty se
rozpláčeš „ach jak já tě miluji…“. To jsou pocity, to není láska.
Skutečná láska je přibitá třemi hřeby na kříži. Skutečná láska znamená, že miluji tě, i
kdybys mě nenáviděl a ničil. Skutečná láska znamená modlit se za ty, kteří mi zlořečí.

Žehnám těm, kteří mě proklínají. Dělám dobře těm, co mi dělají všechno naschvál. To je
skutečná láska. A ta láska ti může být dána jen z kříže a nemá nic společného s pocity.
Protože právě v té lásce budeš v srdci cítit něco úplně opačného a máš právo to cítit, když
ti někdo ublíží a způsobí bolest. Ježíše také všechno bolelo, když visel na kříži, ale věděl,
že obětování této bolesti za ty, kteří ho mučí, jim dá věčný život a Ježíš věděl, že odpustit
těm, co ho teď vraždí na kříži, jim otevře nebe a budou moci být spasení, jestliže tehdy,
když uvidí svůj hřích, budou ho z celého srdce litovat.
Každá moje modlitba má být takovou obrovskou explozí lásky z kříže… bude
důsledkem setkání se se skutečným Bohem. My se často modlíme mnoho modliteb, ve
kterých se nesetkáváme s Pánem Bohem, a ta modlitba nás vůbec nemění. Je v nás
mnoho zlosti, agrese, hněvu a cítíme, že nedokážeme milovat tak, jak miluje Pán Ježíš. A
zkoušíme se ještě více modlit, abychom zahlušili ty výčitky svědomí. Navenek můžeme
vypadat dokonce velmi pobožně, ale naše srdce nedokáže milovat.
Vizionáři z Medžugorije říkali, jak je Panna Maria učila modlit se Otče náš. Víte, že
tím opakovaným refrénem Panny Marie v Medžugorije je věta: „Modlete se srdcem.“
Ona celý čas neustále hovoří, abychom se modlili srdcem. Protože až taková modlitba
proměňuje naše srdce. Takže učila vizionáře, jak se modlit Otče náš. Poprosila je a
modlitební skupinu, která byla s nimi, aby přišli večer na Horu Zjevení a Matka Boží je
začala učit modlitbu Otče náš. Bylo to okolo desáté hodiny večer, Panna Maria byla
velmi radostná a šťastná, uviděla okolo 40 lidí, kteří tvořili tu modlitební skupinu a
poprosila je, aby se všichni pomodlili modlitbu Otče náš. A když se pomodlili, Panna
Maria jim řekla, pomodlete se ještě jednou, vložte do toho více srdce, takže se ještě
jednou tu modlitbu pomodlili, ale Panna Maria nebyla moc spokojená, řekla ještě jednou,
s ještě větší vírou. Oni se pomodlili, ale Maria říká, s ještě větší nadějí, oni se pomodlili a
Panna Maria hovoří s ještě větší láskou. Oni se pomodlili a Panna Maria hovoří,
zamyslete se nad tím, ke komu se modlíte, kdo je váš Otec v nebi, oni se pomodlili tu
modlitbu, ale Panna Maria říká, soustřeďte se na to, co to znamená, že on je Svatý, že
máte plnit jeho vůli. A pokaždé, když se modlili Otče náš, Matka Boží stále nebyla
spokojená a zvala je stále se modlit Otče náš a nakonec se všichni pomodlili tak, jak se
měli pomodlit, z celého srdce, z celé lásky až potom Panna Maria tleskala od radosti a
začala tancovat od radosti. A řekla, teď jste se pomodlili Otče náš celým srdcem. Problém
spočíval v tom, že byla už čtvrtá hodina nad ránem. 
Je obrovský rozdíl mezi tím odrecitovaným růžencem a správnou modlitbou. A právě
toto nejvíc Pána Boha bolí, když lid ho ctí rty, ale jejich srdce je daleko od Něho. A tak to
bude vždy, když Pán Bůh nebude největší láskou v našem životě, když to naše srdce bude
patřit těm, které více milujeme než Ježíše. Vždy naše srdce bude směřovat k těm, které
více milujeme než Pána Boha. A tyto směřování ti mohou ukázat, kdo je pro tebe
důležitější než Pán Bůh.
https://www.youtube.com/watch?v=VBOQDxZ4-74, dokončení 13. části příště
Překlad slovenského překladu Šlosarová Anička
Uzávěrka dalšího čísla je 20. září – pište, ať máme co psát
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