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OBĚŽNÍK MKH na rok 2017

Ženeva, 1. ledna 2017, Matky Boží Panny Marie

Ave Maria!

Drazí bratři a sestry Mariánského kněžského hnutí (dále jen MKH)!
Mám radost, že mohu mluvit s Vámi, všemi členy Mariánského kněžského hnutí na celém světě, které 

vytvořila a vede naše Matka. Maria Donu Stefanovi řekla: „Uvědom si, že moje hnutí se přirozeně všude 
rozšířilo. I toto je jeden z důkazů, že je to výhradně moje dílo, které tvořím v tichosti a skrytosti. I nadále 
si vybírám za své nástroje především ty, kteří jsou nepovšimnuti, umí být tiší, kteří se modlí, trpí a milují.“ 
(Nairobi, Keňa, 3. prosince 1979) 

Mé cesty roku 2016

V roce 2016 jsem navštívil 97 měst ve 2 zemích, letěl jsem 44krát, předsedal jsem více než  92 ve-
čeřadlům, na kterých byli přítomni dva kardinálové, 27 arcibiskupů nebo biskupů, 860 kněží, více než 
deset jáhnů a 230 000 věřících. Abych mohl představit poslání a činnost MKH, setkal jsem se s jedním 
kardinálem, dvanácti arcibiskupy a biskupy, mnoha skupinami kněží, seminaristů, duchovních a věří-
cích. 

V Collevalenza v Itálii, kde se konalo mezinárodní večeřadlo, byli přítomni:  kardinál, 4 biskupo-
vé, 200 kněží a 70 věřících MKH. Mnoho regionálních večeřadel v Itálii a Kanadě posílil zodpovědný 
otec Jeremy, zvláště večeřadla pro kněze. Jménem Matky Boží Panny Marie děkuji mnoha zapáleným 
a horlivým apoštolům jejího hnutí, kteří podstupují často mnohá utrpení. 

Pro zahájení blahořečení otce Gobbiho potřebujeme postulátora: modleme se na tento úmysl. Ži-
vot otce Stefana Gobbiho bude příkladem svatosti pro mnohé, stejně jako tomu bylo za jeho života pro 
ty, kteří jej poznali – pro Boží slávu skrze Marii. Otec  Quartillio, který byl sekretářem Dona Gobbiho,    
a Dr. Ivan, kteří ještě žijí, již sepsali a předali svá nejvzácnější doporučení. Avšak doporučení musí na-
psat všichni, kteří Dona Gobbiho znali, byť jen trochu. Prosím, dejme se do práce, je to velmi důležité. 

Duchovní cvičení v roce 2017

Jak jsem již oznámil, naše Mezinárodní duchovní cvičení roku stého výročí zjevení se budou konat 
ve Fatimě od neděle 2. července do sobotního rána 8. července (od 8. července pak světové setkání 
spolupracovníků MKH – viz níže). Toto jsou exercicie jen pro biskupy, kněze a pro několik málo pově-
řených osob v MKH. Přihlášku najdete na internetu zde: https//www.mmpfatima.com. Počet samostat-
ných pokojů je omezený. Připomínáme, že přednost mají ti, kteří budou závazně přítomni po celou do-
bu konání exercicií (jak je obvyklé). Žádám kněze, aby si připravili intence na mše sv., které nabídnou 
jako bratrskou pomoc pro ty, kteří nemají dostatek finančních prostředků.

Pro více informací kontaktujte zodpovědnou osobu pro MKH ve vaší zemi, nebo P. Florio 
Querciu S. J., – via Carlo Marx, 1 – Centre St. Fracis de Geronimo – 74023 – Grottaglie (TA). 
Fax (0039)0995635710. Telefon (0039)333632224. E-mail: querciaflorio@tiscali.it. V příštím ro-
ce 2018 se jako obvykle sejdeme v Collevalenza (IT). 

Duchovní cvičení pro věřící ve Fatimě v r. 2017

Dny duchovních cvičení formou večeřadla pro věřící jsou plánovány po skončení obno-
vy pro kněze. Cvičení se budou konat od soboty 8. července do středy 12. července. Zve-
me kněze, aby zůstali do hlavního setkání MKH, které se uskuteční v sobotu 8. července. Všich-
ni jste srdečně zváni. Pokud bude omezené množství rezervovaných míst pro věřící již obsaze-
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no (https//www.mmpfatima.com), účastníci si zajistí své vlastní ubytování.  Připravujeme duchov-
ní program ve formě nepřetržitého večeřadla, konkrétně: každý den 8. 7.–12. 7. v 9.30 růženec 
a rozjímání, 11.30 mše svatá, 16.00 růženec a rozjímání, 18.00 adorace. Každou noc se připojíme 
k průvodu na náměstí, zvláště v noci 12. 7.

ROZJÍMÁNÍ

Naše Paní říká, že toto hnutí je zcela její dílo. Dokázala to svým zjevením ve Fatimě a nepřetržitým 
řetězem svých poselství ve chvílích Getseman pro církev. Žijeme v jubilejním roce stého výročí zjevení 
ve Fatimě a jsme vyzýváni k pochopení závažnosti a k uskutečnění poselství. Toto hnutí není dílem lid-
ských myšlenek, spíše, jak řekla Panna Maria Lucii a mnohokrát opakovala ve své knize prostřednic-
tvím Dona Gobbiho, přichází z nebe.

„Zde (ve Fatimě) jsem dala vzniknout MKH a prostřednictvím tohoto malého syna (Don Stefa-
no), kterého jsem poslala do všech koutů světa, jsem si v těchto letech vytvořila šik, připravený k bo-
ji a k mému největšímu vítězství.“ (11. března 1995) Ve vítězném šiku budou ti nejmenší, a jak rád ří-
kával Don Stefano, budou to dvouměsíční děti v náručí své Maminky, která je použije pro uskutečnění 
svého plánu vítězství, které má přijít. Jak řekl 13. 5. 2010 Benedikt XVI., je mylné se domnívat, že pro-
rocká mise Fatimy je u konce. Nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí. Vítězství je již nyní v našich 
srdcích ve stavu milosti a bude mít vrchol, který teprve přijde. Tento jubilejní rok může být příležitostí 
pro celou církev, aby se zajímala o poselství z Fatimy a vzala je vážně, a tak urychlila vítězství.

„Jsem Matkou církve. Dnes vycházejí z mého Neposkvrněného Srdce jasné paprsky lásky a milos-
ti, které sesílám na své děti: na papeže, biskupy, kněze, řeholní osoby a na všechny věřící. Mějte veli-
kou důvěru ve zvláštní péči vaší Neposkvrněné Matky!“ (8. 12. 1978)

Všimněme si slov papeže Benedikta XVI., která pronesl při své poslední audienci 27. 2. 2013: „Pros-
me o mateřskou přímluvu Pannu Marii, Matku Boží a Matku církve, aby provázela každého z nás a celé 
církevní společenství. Jí se v hluboké důvěře svěřujeme. Drazí přátelé! Bůh svoji církev vede a ustavič-
ně ji nese rovněž a zejména v obtížných momentech. Nikdy neztrácejme tuto vizi víry, která je jedinou 
opravdovou vizí na cestě církve i světa. V našem srdci, v srdci každého z vás ať je vždy radostná jisto-
ta, že Pán je nám po boku, neopouští nás, je nám nablízku a objímá nás svojí láskou. Děkuji vám.“

„Dnešního dne, který pro vás znamená počátek nového roku a kdy všichni v církvi – biskupové, kněží, 
řeholní osoby a věřící – na mne pohlížíte jako na svou Matku, vám říkám: Jsem-li Matka a ctíte-li mne 
jako Matku, pak mě musí každý z vás milovat, naslouchat mi a následovat mě. A proto dnes, o slavnosti 
mého božského mateřství, chci dát církvi poselství, aby mu naslouchala a přijala je. Je to poselství důvěry 
a naděje. Nehledě na těžkosti a utrpení, která je církev povolána nést, a na bolestiplné hodiny smrtelného 
zápasu a mučení, která poznamenávají čas vaší krvavé očisty, připravuje se pro ni okamžik obnoveného 
lesku a druhých Letnic. Moje tak velmi milované děti, neztrácejte nikdy důvěru a naději! Dávejte však po-
zor na tři vážná nebezpečí, která ohrožují váš růst v dobrém a která jsem vám již mnohokrát ukázala: 

– nebezpečí, že se vzdálíte od pravé víry tím, že půjdete za tak mnohými omyly, kterým se dnes 
učí; 

– nebezpečí, že se odtrhnete od vnitřní jednoty církve pro odpor proti papeži a hierarchii, který se šíří 
hluboko do vnitřního života církve; 

– nebezpečí, že se stanete obětí zesvětštění a mravního uvolnění, které vás zavede k povolnosti 
v každodenním boji proti zlu a hříchu. 

Dáte-li se mnou vést, půjdete bezpečnou cestou lásky a svatosti.“ (1. ledna 1985)

Pokud jde o druhé nebezpečí označené zde Pannou Marií, myslím, že bych měl říci pár slov 
o papeži Františkovi. 

Někteří z nás by ho částečně, jiní zcela, definovali slovy sv. Pavla v 2. knize Soluňanům 2,3: „Žádným 
způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože (Den Páně) nenastane, dokud nedojde ke vzpouře pro-
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ti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.“ (Maria uvádí tato slova ve své knize, například 
7. června 1986, 15. září 1987, 17. a 28. června 1989, 8. září 1989, 13. května 1990, 8. září 1990, 19. května 
1991, 15. května 1993, 1. ledna 1994, 13. května 1994, 1. ledna 1995, 11. března 1995). Ale tato identifi-
kace je mimořádně závažná! Říkám všem, že tato identifikace nemůže být vyslovena, protože by to zna-
menalo nadřazenost nad samotným Bohem! S přihlédnutím k těmto textům můžeme říci, že Panna Maria 
nás dostatečně a opakovaně varovala ve své Modré knize a připravovala na tuto událost, a musíme tedy 
přijmout jako přesvědčivý argument, že máme číst Modrou knihu v její celistvosti.

Třetí část tajemství, které vám zatím nebylo sděleno, se vyjeví v událostech, které nastanou v círk-
vi a ve světě. Moje církev bude otřesena prudkou vichřicí odpadu a nevěry, zatímco ten, který se vzepřel 
Kristu, pronikne do jejího nitra, aby zde dokonal ohavnost zpustošení, které vám předpovědělo Písmo 
svaté. (5. března 1993) O jaké události jde? Maria odpovídá, že bude odstraněna každodenní oběť, dojde 
k naplnění odporného zpustošení, naplnění procesu plíživé protestantizace mše svaté. „Oběť mše svaté 
obnovuje onu oběť Ježíšovu na kříži. Ti, kdo přijmou protestantskou nauku, budou říkat, že mše není oběť, 
ale jen svatá večeře, to je vzpomínka na to, co Ježíš učinil při Poslední večeři. A tak bude potlačeno slavení 
mše svaté. V tomto odstranění každodenní oběti spočívá hrozná svatokrádež, které se dopouští antikrist, 
a její trvání bude asi tři a půl roku, to je tisíc dvě stě devadesát dní.“ (31. prosince 1992)

Co bude obsahovat tvrzení, že svatá oběť je jen vzpomínkou Poslední večeře?
Cituji volně z encykliky Ecclesia de Eucharistia (10) sv. Jana Pavla II., že zredukování mše svaté 

na pouhý „pokrm“ bez oficiálního příkazu už existuje uvnitř církve. Pokud to ještě nebylo řečeno a ne-
ní to dosud v rovině práva, existuje to v rovině konání. Někdy se objevuje extrémně zredukované chá-
pání eucharistického tajemství. Zbavena svého obětního významu je sloužena jako jednoduše chá-
paná bratrská hostina. Mohu dodat, že přechod od skutečnosti k právnímu schválení může nastat 
jednoduše a téměř nepozorovaně a nemusí být oznámen (oficiálním prohlášením), protože celé toto 
liturgické hnutí protestantizace mše svaté již mnoho let probíhá, postupně, ale rozhodným způsobem, 
až do úplného přijetí protestantského učení, o čemž svědčí zevnitř bitá a ponižovaná Matka Církev. To-
to bude způsobeno vlivem oné osoby, poslané ďáblem, a bude skutečným začátkem tří a půl let, která 
jsou zmíněna v Písmu svatém. Doposud však tento člověk, který by toto nařídil v církvi, nevystoupil, 
a tak nesmíme nikoho před ohlášenými událostmi obviňovat. 

„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Na tuto otázku Kristus jasně odpovídá: Sledujte 
události, abyste pochopili, že Kristus již přichází. (Matouš 11,3–5)

Maria nám říká totéž: Události, které přijdou, nám napoví, že Antikrist již přišel, a blahoslavení ti, 
kteří se nepohorší. (Matouš 11,6) Proto dávejte dobrý pozor: přijdou „události“, ne naše „předsudky“. 
Maria nás vybízí, abychom odstranili bludy a nesoudili lidi. (12. 11. 1988)

„Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho konání 
tak, jak za své skutky zaslouží.“ (Jer 17,10) Já, Bůh! Kdo je jako Bůh? Nezkoumejme tedy srdce a my-
sl papeže Františka, ale modleme se za něj s Mariinou láskou, zvláště když mnoho katolíků je z jeho 
Magisteria rozpačitých. 

Otevřeme znovu Modrou knihu, kde nás Matka Boží tisíckrát vyzývá k důvěře v papeže. 
Přidám jen pár doporučení: V dobách odpadu monsignora Lefebvra (7. srpna 1976 a 29. června 

1988 zjevení odkazují na neomylnost papeže) se našli někteří, kteří chtěli svým myšlením zachovat 
pravou víru proti odpadlictví a postavili se proti papeži, protože sloužení mše svaté bylo v nebezpečí. 
Nebezpečí tam bylo. Ale nebezpečnější je postavit se proti papeži. Stejné je to i dnes, žádné nebezpe-
čí nás neopravňuje postavit se proti papeži, zpochybnit dogma papežské neomylnosti. Dogma, tak jak 
je definováno, je součástí naší víry. Vzpomněl jsem si, co řekl emeritní papež: Bůh vede naši církev, ni-
kdy neztratíme pohled na tuto víru. 

(Římanům 4,20–21): Abrahám nikdy nepochyboval, nikdy nepřestal věřit, ale pevný ve víře vzdá-
val díky Bohu, zcela přesvědčený o tom, že to, co Bůh slíbil, bude schopen splnit. Slib, který dal Ježíš 
ohledně své církve a jejího přetrvání, dává také jeho Matka ve své Modré knize. Abrahám věřil Bohu, 
že je mocen vzkřísit i mrtvé (Židům 11,19), protože jeho sliby nejsou klamné. Takto máme věřit v ne-
omylnost papeže. Neomylnost papeže nemůže být zpochybňována. Nikdy neztraťme tento pohled na 
víru. Stejně jako u Abraháma musí být naše víra silná, abychom brali doslova to, co Maria již řekla 
v Modré knize v době krize monsignora Lefebvra.

A proto musíte všude hlásat, že Ježíš učinil pouze Petra základem církve a neomylným strážcem 
pravdy. Kdo dnes nestojí na straně papeže, neuspěje a nevytrvá v pravdě. Ďáblovo svádění se stalo 
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tak zákeřným a nebezpečným, že se mu daří oklamat téměř každého. To znamená, že kdo dnes není 
zajedno s papežem, nevytrvá ve víře. 

„Jestliže jsem vám řekla, že se vám v největší tmě dostane Světla od mého Neposkvrněného Srd-
ce, tím jsem vás chtěla upozornit, že já sama vám v rozhodných okamžicích všechno ukážu. Řeknu 
vám, koho budete muset následovat, abyste zůstali věrni Náměstku mého Syna Ježíše a mé církvi.“ 
(8. prosince 1997)

V době největšího temna, ve které nyní žijeme, nám neříká Maria, abychom nenásledovali Kristo-
va zástupce, ale říká – já vám ukážu, koho máte následovat, abyste vytrvali v důvěře v papeže. V ny-
nější temné době nám Maria neříká, abychom změnili naše tři hlavní závazky, které charakterizují spi-
ritualitu MKH: 
– zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; 
– jednota s papežem a církví s ním spojenou; 
– a vedení věřících k životu v důvěře k Panně Marii (z úvodu v Modré knize) 

Toto nemůže být změněno!
Takže se modlím takto: Naše drahá Matko, jsme nyní zde v této nejtemnější době a ty, jen ty sama 

nás veď způsobem, který zvolíš, ukaž nám, jak být věrnými papeži, kterým je nyní papež František!
„Jsem Matkou víry, jsem Panna věrná a vy dnes můžete ode mne žádat pomoc, abyste zůstali věr-

ni v pravé víře. Proto vás vybízím, abyste naslouchali papeži a následovali ho; má od Ježíše příslib ne-
omylnosti. Podívejme se nyní, jak jdou tyto dvě věci dohromady: zůstat v pravé víře a následovat pape-
že, který má slib neomylnosti.“ (13. května 1984)

„Uchovávejte Ježíšovo svědectví v těchto dobách velikého soužení. Nastaly dny předpovězené 
evangeliem a Apokalypsou. Síly zla, spojené mocí toho, který stojí proti Kristu, budou konat velké zá-
zraky na nebi i na zemi, aby svedly velkou část lidstva. (Matouš 24,24) Vy zůstaňte pevní ve svém hr-
dinném svědectví Ježíšovi a bojujte se mnou proti mocné síle toho, který se projevuje jako nepřítel 
Kristův.“ (28. června 1989)

Závěr

Neměňme nic z našich tří hlavních závazků. Nevynechávejme nic z našeho úkonu zasvěcení. Pře-
devším si přejeme být spojeni se Svatým otcem a s jeho hierarchií, pevně dodržovat všechny směrni-
ce, a tak postavit hráz vůči rostoucímu odporu proti Magisteriu, který ohrožuje samotné základy církve. 
„Pod tvou mateřskou ochranou chceme být apoštoly této tak potřebné jednoty s papežem v modlitbě 
a lásce, pro něhož vyprošujeme tvou zvláštní ochranu.“  

Co se ještě týče papeže Františka, rád bych řekl některým z nás, kteří jsou zmateni: modlete se za 
něho tak, jak to naléhavě žádá a jak my to děláme v každém večeřadle již 45 let. A pak, nikdy o něm 
nehovořme zle a milujme ho v Marii.

„Nyní nastal čas, že jen malé děti, které jsou zasvěcené mému Neposkvrněnému Srdci a které se 
zcela svěřily své nebeské Matce, budou mít dar zachovat si neporušenou víru a vést k pravé víře duše 
jim svěřené.“ (9. února 1985) 

A naši Matku, Matku církve, musíme všichni milovat, poslouchat a následovat, zvláště v této těžké době.
„Ale čím silnější bude zkouška, tím intenzivnější bude moje přítomnost u každého z vás, abyste 

mohli být ode mne potěšováni a povzbuzováni. Žijete-li v mém Neposkvrněném Srdci, nic z toho, co by 
se mohlo přihodit, vás nemůže zmást; uvnitř tohoto mého mateřského útočiště jste vždycky v bezpečí, 
v záři světla a přítomnosti Nejsvětější Trojice, která vás miluje a obklopuje svou božskou ochranou. Tak 
se stanete také nástrojem Božího milosrdenství v těchto dobách, kdy se připravuje největší triumf mi-
losrdné lásky mého Syna Ježíše.“ (1. ledna 1985)

Jsem potěšen, že jsem se dostal do všech částí světa. Žádám Vás o mnoho modliteb za mou oso-
bu a ujišťuji Vás svými modlitbami a láskou Vašeho malého bratra v tomto krásném Mariánském hnutí. 

Děkuji Vám.
Váš malý bratr Don Laurent Larroque,

generální představený MKH


