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VÝZVA PRO VŠECHNY ČLENY MKH

Pro odpovědné pracovníky

O SVÁTKU MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

/Montoire-sur-le-Loir, 1. ledna 2014/

AVE MARIA

Nejmilejší, 
na počátku nového roku jsem vám duchovně nablízku (jak říkával Don Stefano) svým přá-

ním pokoje a svatosti a prosím Pána, aby byl všem nablízku a získal pro nás od Marie milost 
vytrvalosti a důvěry.

Jsme si jisti, že Maria dále vede své Hnutí a že nám bude dáno světlo, abychom dostáli velké 
odpovědnosti, kterou jsme přijali zapojením se do MKH. Maria říká v prvních poselstvích:

„Kéž se nechají ode mne přetvářet jako děti, s takovou důvěrou a s takovou oddaností! 
Potom jejich prostřednictvím opět zazáří světlo evangelia na tomto světě zahaleném temno-
tou. Toto je úkol mých kněží: být světlem ve veliké temnotě, která se bude rozprostírat nad ce-
lou zemí. Protože skrze ně a v nich budu přítomná mezi mými dětmi během velké očisty, aby 
v rozhodující hodině byli zachráněni.“ (Modrá kniha 20. října 1977)

„Jestliže jsem vám řekla, že se vám v největší tmě dostane Světla od mého Neposkvrněného 
Srdce, 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. Upevním vás v tom, co budete hlásat, abyste zůstali v pravdě. Ukážu vám, koho se 
máte bát a po kterých cestách budete muset jít, abyste unikli nebezpečím…“ (8. prosince 1977)

Z toho důvodu žádám, aby se více šířilo zasvěcení kněží Panně Marii od papeže Bene-
dikta XVI. z 12. května a 11. června 2010.

Připomínám také citace, které dal P. Quartilio Gabrielli v předchozím oběžníku, z Katechis-
mu katolické církve č. 675 a z poselství z 1. ledna 1993.

Rozjímejte o poselství z 18. října 1975, které Don Stefano komentoval v posledním veče-
řadle o slavnosti Letnic 12. června 2011 v Como, „protože v něm je obsaženo všechno“.

ZPRÁVY

Dne 10. července 2013 schválil Mons. Diego Coletti, biskup v Como (Itálie), stanovy MKH 
a učinil Hnutí soukromou asociací věřících své diecéze. To nikoliv proto, aby vytvořil novou sku-
tečnost, ale aby MKH mohlo pokročit vpřed, tak jak šlo už více než 40 let pod vedením Dona Ste-
fana, inspirovaného Madonou.

V Collevalenza koncem června, během výročních exercicií, třicet národních nebo regionál-
ních zodpovědných, které jmenoval Don Stefano, bylo ustanoveno, díky sekretáři Donu Quar-
tilio Gabriellimu, „zakládajícími členy“ uvedené asociace a tito pak zvolili P. Laurenta Larrroque 
generálním zodpovědným za MKH. Mnohokráte děkujeme P. Quartiliovi za jeho práci a oběti 
v tomto období institucionalizace charismatu Hnutí.
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Nemám stejné charisma jako Don Stefano Gobbi, ale mám stejnou vůli jít vpřed v tom-
to Hnutí, věrně s Nejsvětější Marií jako vůdkyní: „Já sama budu vaší vůdkyní“, „nechejte 
se mnou vést“ (16. července 1973). Panna Maria třikrát řekla v červnu, červenci a v pro-
sinci r. 1974, že toto dílo je její a žádný vnější vliv mu nemůže uškodit.

Děkuji za vaše dosavadní modlitby a prosím o další.
Rozhodli jsme ve stanovách, že všichni, kteří jsou členy MKH, protože se již účastní veče-

řadel a žijí tuto spiritualitu, nepotřebují vyplňovat žádný formulář, aby se stali členy asociace. 
Nazývají se „řádní členové“. Je zde také kategorie „členové zakládající“, kteří jsou odpo-
vědní za místní večeřadla, zachovávají věrně spiritualitu a postupují podle doporučení Dona 
Stefana. Ti mohou být součástí hnutí, když pošlou žádost na nové úřední sídlo Hnutí:

Via don G. Bosco 1, 22100, Como–Lora, Italy

Děkuji všem, kteří na tuto adresu pošlou zprávy o Hnutí z celého světa.
Na stejnou adresu zasílejte svědectví o přijatých milostech na přímluvu Dona Gobbiho. 

Životopis Dona Stefana se zpracovává. Modleme se za dobrý výsledek. Připravuje se také no-
vé typické vydání Modré knihy.

Jako přímluvce máme také P. Gabrielle Allegra, který je již blahoslavený od 29. září 2012 
(Acireale, Sicílie); Marii Bolognesi, blahoslavenou 7. září 2013 v Rovigo, ženu důležitou v ži-
votě Dona Gobbiho. Modleme se za brzké blahořečení P. Nazarena Lanciottiho, národního 
zodpovědného z Brazilie.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Duchovní cvičení jak obvykle pro biskupy a kněze MKH v Collevalenza se budou konat 
od neděle večer 22. června do soboty ráno 28. června 2014 u svatyně Milosrdné Lásky:

• Může také přijet několik laiků, ale jen těch, kteří mají odpovědnost v MKH.

• Vyzývám kněze, aby s sebou přinesli intence na pomoc bratřím, kteří jsou v těžkostech.

• Všechny informace poskytne jako vždy: P. Florio Quercia TJ, Via Carlo Marx, 1 Centro 
San Francesco de Geronimo, 74023 Grottaglie (TA), fax (0039) 0995635710, mobil (0039) 
333 632 2248, email: querciaflorio@tiscali.it

NÁRODNÍ VEČEŘADLA V ITÁLII 

a)  10. 4.: COLLEVALENZA, Umbria;  g) 13. 5.: DONGO, Lombardia;
b) 25. 4.: PADOVA, Veneto;  h) 15. 5.: LA SPEZIA, Liguria; 
c)  30. 4.: SAN GABRIELE, Abruzzo;  i) 22. 5.: MONTENERO, Toscana; 
d)  6. 5.: BOLOGNA, Emilia Romagna;  l) 25. 5.: CAPRIANA, Trentino-A.Adige; 
e)  8. 5.: LATIANO, Puglia;  m) 2. 6.: LORETO, Marche; 
f)  10. 5: UDINE, Friuli-Venezia Giulia;  n) 11. 10.: UDINE, Friuli-Venezia Giulia. 
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MEDITACE

Vycházím z meditace, kterou přednesl Don Stefano Gobbi ráno 2. července 2010 pod ná-
zvem „Apoštolové Eucharistie“. Používá při tom, jak měl ve zvyku, homilii Jana Pavla II. při 
beatifikaci Hyacinty a Františka (13. 5. 2000). Žena oděná sluncem přišla z nebe hledat ma-
ličké, aby se stali hořícím keřem před Pánem přítomným v Eucharistii. Svatostánek je hořící 
keř mezi námi: světlo, které hoří, ale nestravuje se. Proto i my před svatostánkem máme být 
hořícím keřem Nejvyššího.

Panna Maria je „první svatostánkem v historii“ (Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia 
55) a přitahuje nás ke Svátostnému Ježíši a zjevuje nám ho jako tajemství Otce zjevené 
maličkým. Tak to pochopil malý František v devíti letech: „Přicházím potěšit skrytého Ježíše.“

Don Stefano říká, že uprostřed tohoto velkého boje mezi Drakem a Ženou oděnou sluncem 
nás Ona formuje, aby nás přivedla ke skrytému Bohu. Čím více je Ježíš zanedbáván ve své 
skutečné přítomnosti na oltáři, tím více nás přivádí před svatostánek a vlévá nám lásku k Eu-
charistii. Eucharistický Ježíš se stává planoucím ohněm, který hoří v našem srdci, ale 
nespaluje ho. Eucharistický Ježíš nás vede k pravé kněžské svatosti formované podle Ježíše, 
který je tichý a pokorného Srdce.

Tam, před svatostánkem, si vždy znovu zvolme Ježíšovu pokoru, a přejme si čistotu srd-
ce, abychom si ho nikdy neposkvrnili žádnou touhou po kariéře, ale abychom „sloužili Kristu 
místo sobě“, jak říkával papež Benedikt XVI. a jak také řekl papež František jinými slovy. To sli-
bujeme v našem úkonu zasvěcení.

Tam, před svatostánkem, si vždy znovu zvolme Ježíšovu mírnost, která nás naučí zůstat 
v pokoji jako On před odpůrci, „abychom se k ničemu neupínali, aniž bychom se něčemu divili 
a nad něčím se rmoutili“, jak říká P. Grignion z Montfortu (Pojednání o pravé úctě k Marii, 57).

Tam, před svatostánkem, si vždy znovu zvolme něžnost Ježíšovu, abychom se stále více 
stávali nástroji vybranými a připravenými Marií k triumfu Božího Milosrdenství ve světě.

Před svatostánkem žijme důvěrou a odevzdaností v synovské lásce bez stínu malomysl-
nosti a ochromenosti strachem. Buďme odvážnými svědky naděje (srov. 8. 12. 1994), naděje 
v blízký návrat Ježíše ve slávě, jak to říkáme v každé mši sv.: „V blažené naději očekávejme 
příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“

Jan Pavel II. říká (Ecclesia de Eucharistia, 62): „Naslouchejme především Nejsvětější Pan-
ně Marii, v níž se eucharistické tajemství jeví více než v kom jiném jako tajemství světla. S po-
hledem upřeným na ni poznáváme, jakou má Eucharistie proměňující sílu. V ní vidíme svět ob-
novený v lásce. Když ji kontemplujeme, jak byla vzata na nebe s duší i tělem, vidíme záblesk 
,nových nebes a nové země‘, které se otevřou našim očím při druhém Kristově přícho-
du. Eucharistie je jejich zárukou na zemi a jistým způsobem předjímání onoho Přijď, Pa-
ne Ježíši. (Zj 22,20)“.

Naslouchejme Marii, co nám říká 21. srpna 1987 a 14. června 1979, ve spojitosti mezi slav-
ným královstvím Ježíšovým a oslavením v Eucharistii: „Příchod slavného království Ježíšova 
bude souviset s větší září Eucharistie. (…) Jeho slavné království zazáří především v jeho tri-
umfu Eucharistie, protože Eucharistie se znovu stane srdcem a centrem všeho života Církve. 
Ježíš v Eucharistii se stane vrcholem každé modlitby, která má být modlitbou adorace, díků, 
chvály a usmíření.“

Ježíš je přítomný v Eucharistii s jeho oslaveným tělem, ale je skrytý; až se vrátí ve slávě, 
bude to jako exploze jeho skrytosti pod způsobou, a představí se nám ve své slávě.

Zdá se, že stojíme před mnoha útoky: proti reálné přítomnosti Ježíše v Eucharistii a proti 
svátostné podstatě mše sv., před rozšířením přijímání ve stavu smrtelného hříchu a v přehlí-
žení znamení kolem Ježíše ve svatostánku, před velkým úpadkem adorace Ježíše vystavené-
ho v Nejsvětější Svátosti.
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Jestliže Ježíš v Eucharistii je skutečně – jak opakuje Jan Pavel II. v Ecclesia de Eucharis-
tia, 1, 31, 59, citujíce II. vatikánský koncil a KKC – „střed a vrchol života církve“ a „poklad círk-
ve“, „všechno duchovní dobro církve, což je Kristus sám, naše Pascha a živý chléb“, nepřipra-
vují pak všechny tyto útoky ohavné zpustošení ve svatém Chrámu Božím, jak to předpověděl 
Daniel i Ježíš? Nepředstavuje to snad vrcholný bod boje mezi Ženou oděnou sluncem a Dra-
kem ze Zjevení? (srov. Poselství z Vánoc 1977).

Pozorně si přečtěme Mane nobiscum Domine, Ecclesia de Eucharistia Jana Pavla II. 
a Sacramentum Caritatis Benedikta XVI. 

Ecclesia de Eucharistia, 10, 52, 36 e 25:
„Vynořuje se někdy značně zjednodušující chápání eucharistického tajemství. To bývá zba-

veno své obětní hodnoty a bývá prožíváno tak, jako by nemělo jiný smysl a hodnotu než spo-
lečné bratrské setkání.“ (…) „Eucharistie je dar příliš veliký, než aby mohla snést dvoj-
značnost a snižování významu.“ „Nikomu není dovoleno podceňovat tajemství, svěřené do 
našich rukou: je příliš veliké, než aby si někdo mohl dovolit zacházet s ním podle vlastní své-
vole, která by nerespektovala jeho svátostný charakter a univerzální rozměr.“

„V této linii Katechismus katolické církve právem stanovuje: ‚Kdo si je vědom, že se dopustil 
těžkého hříchu, musí přijmout svátost smíření, dříve než přistoupí k přijímání.‘ Chci tedy zno-
vu zdůraznit, že platí a vždy bude platit v církvi norma, v níž Tridentský koncil shrnul přísné 
napomenutí apoštola Pavla, totiž že k hodnému přijetí Eucharistie, ‚pokud si je člověk vědom 
smrtelného hříchu, je nutné předcházející vyznání hříchů‘.“ 

„Je věcí pastýřů, aby povzbuzovali, mimo jiné osobním svědectvím, k eucharistické úctě, 
zvláště k výstavu Nejsvětější svátosti a k uctivému zastavení se před Kristem přítomným pod 
eucharistickými způsobami. Je krásné důvěrně s ním rozmlouvat, ležet na jeho hrudi jako mi-
lovaný učedník (srov. Jan 13,25) a nechat se jemně pronikat nekonečnou láskou jeho srdce. 
(…) Jak necítit novou potřebu setrvávat dlouho v duchovním rozhovoru, v tiché adora-
ci, v postoji lásky před Kristem přítomným v Nejsvětější svátosti?“

Srovnej poselství z 21. srpna 1987 a 8. srpna 1986. A v poselství z 1. července 1992 čteme:
„Ukažte se všem jako moje malé děti, jako kněží mně zasvěcení, jako apoštolové těchto po-

sledních časů. Vaše světlo musí stále více zářit ve velké temnotě, která přikrývá lidstvo a která 
prostoupila i církev. Vaše kněžská láska ať je znamením mé mateřské přítomnosti mezi vámi.“

„Jste povoláni stávat se stále více apoštoly a novými mučedníky Ježíše přítomného v Eu-
charistii.“ (13. 7. 1978) „Neboť teď vstupujete do nejbolestnější a nejtemnější fáze očisty a církev 
bude brzy otřesena strašným novým pronásledováním, jaké dosud nepoznala.“ (12. 11. 1988)

Ježíši, přítomný v Eucharistii, věčné Slunce nebes se vší svou mocí, ohněm, který plane 
a nestravuje, chceme očekávat s nezlomnou nadějí tvůj návrat ve slávě. Při Nanebevstoupení 
řekli andělé apoštolům: „Ježíš se vrátí tak, jak odešel do nebe.“ Aby Ježíš potvrdil pravdu Eu-
charistie, řekl: „Až uzříte Syna člověka vracet se do nebe“…; nyní říkáme: „Až uzříte Syna člo-
věka vracet se z nebe“, pak bude potvrzena naše eucharistická víra, uskutečněna naše nadě-
je a dovršena naše kněžská láska.

Ukládám všem zodpovědným úkol předat tento list členům MKH, aby ho četli a rozjímali 
o něm. Všechny pozdravuji a uděluji své kněžské požehnání.

        
Čekám na odpověď a vaše zprávy.
         
                                  V Neposkvrněném Srdci Panny Marie
                                             

Váš malý bratr P. Laurent Larroque


