Mariánské kněžské hnutí
Ženeva 1. ledna 2018,
o slavnosti Matky Boží Panny Marie
Ave Maria!
Drazí bratři a sestry Mariánského kněžského hnutí!
„Čeho se bojíte?“ ptá se nás Matka Boží v poselství ze 4. 12. 1976. Hrozivé situace ve
světě? Znepokojivého stavu církve? Antikrista? Utrpení? Mučednictví? Blahoslavená Matka
nám připomíná, že toto všechno je součástí Božího plánu pro triumf jejího Neposkvrněného
Srdce, tak jako kříž je důležitý pro spásu světa.
„Moji milovaní synové, buďte ještě poddajnější a nechte se mnou vést v úplné
důvěře.V temnotě této zkoušky církve vás vybízím, abyste chodili ve světle. To světlo
vyzařuje z mého Neposkvrněného Srdce, přichází k vám, aby vás obestřelo a ozářilo
vaši cestu. Stůjte pevně a již nikdy nepochybujte! Vaše cesta je bezpečná, protože vám
ji připravila vaše Nebeská Matka.“ (4. 12. 1976)
Je to cesta pravé katolické víry, sedmi svátostí a Desatera... Není to žádná mimořádná
cesta, ale v této mimořádné době je to jediná správná cesta: je „doba očisty a velkého
soužení“, doba velké apokalyptické zkoušky (Zj12–13). Jen ti, kteří jsou zvyklí vkládat svou
důvěru v Marii, budou schopni setrvat ve stavu milosti a zachovat si víru.

Zprávy
n Ujišťuji vás, že MKH je něco velkého, silného a důvěryhodného, jak jsem již o tom
svědčil. V minulém roce jsem absolvoval 45 cest letadlem, navštívil jsem 140 měst
v 17 zemích, předsedal jsem více než 162 večeřadlům, kterých se zúčastnilo přibližně
82 000 věřících včetně jednoho kardinála, 38 arcibiskupů a biskupů a 656 kněží. Dále
jsem se setkal s jedním kardinálem, 11 arcibiskupy a biskupy a mnoha skupinami kněží,
seminaristů a věřících, se kterými jsem mluvil o MKH.
n V roce 2017, který byl rokem stého výročí zjevení ve Fatimě, jsme pořádali duchovní
cvičení formou večeřadel právě v tomto místě, které navštívila a požehnala Panna Maria.
Těchto večeřadel se účastnili: 1 kardinál, 10 biskupů, 200 kněží a několik členů MKH.
To, že na večeřadlech byli zástupci 34 zemí, je projevem katolicismu a univerzality
církve!
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n U příležitosti 100. výročí zjevení se poprvé ve Fatimě také uskutečnilo Mezinárodní
setkání laických členů MKH. Mezi účastníky byli: 1 biskup, 30 kněží a 80 laiků z více
než 20 zemí. Z této mimořádné zkušenosti měli všichni velkou radost a navrhli, aby se
opět setkali, pokud to bude Boží vůle, při oslavě 50. výročí MKH v roce 2022.
n Kromě toho bratr Geremia, můj zástupce v MKH, předsedal mnoha regionálním
večeřadlům v Itálii, Indii a Oceánii (Austrálie, Fidži, Tongo a Nový Zéland).
n Mnohokrát děkuji všem zodpovědným a horlivým apoštolům, kteří za cenu velkých
obětí pracují pro Mariino hnutí šířením a zachováváním pravověrnosti večeřadel
v jejich původní podobě. Připomínám, že tato věrnost znamená nezavádět do večeřadel
jakékoliv nové pobožnosti. Vše co potřebujeme, abychom naplnili plán Matky Boží, je
v Modré knize.
n Je třeba, aby byl určen postulátor, který by zahájil proces blahořečení bratra Stefana
Gobbiho. Prosím, pokračujte v modlitbách na tento úmysl. On byl vzorem věrnosti,
jednoduchosti, pokory, síly a svatosti a tento milostí naplněný život by měl být znám
v univerzální církvi. Vyzývám ty z vás, kteří se setkali byť i jedinkrát s bratrem Gobbim,
aby svou zkušenost zdokumentovali, i kdyby to mělo být pouze v jednom odstavci či
stránce. Prosím, pošlete svůj příspěvek pověřené osobě anebo přímo mně na mezinárodní
ústředí, jehož adresa je: Via Giovanni Bosco 3, 22100 Como-Lora, Italia. Naléhavě vás
o to žádám! Je to velmi důležité!
n Duchovní cvičení 2018. Pro biskupy, kněze a laiky, kteří mají funkci v MKH, se budou
jako obvykle konat duchovní cvičení v Collevalenza ve svatyni Milosrdné lásky od
nedělního večera 24. 6. do sobotního rána 30. 6. Všechny požadavky, dotazy a rezervace
posílejte na adresu: P. Florio Quercia S. J., Via Carlo Marx 1., 74023 Grottaglie (TA),
Italy. Fax: +39 09 95635710. Mobil: +39 33 36322248. E-mail: querciaflorio@tiscali.it

MEDITACE
Satanova výzva
„Nyní přicházíte k nejbolestnější a nejkrvavější části očisty, která se uskuteční v těchto
letech před velkým vítězstvím mého Neposkvrněného Srdce v příchodu velkolepého
království Ježíšova k vám. Je to plán, který zahrnuje toto století. V roce 1917 jsem jej
předem vyjádřila ve Fatimě téměř jako prorocké oznámení v okamžiku, kdy se ukázal
jasným velký boj mezi Ženou sluncem oděnou a rudým drakem, boj, který měl trvat po celé
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století jako pyšná výzva Bohu ze strany mého Protivníka, jistého, že dosáhne zničení církve
a že svede celé lidstvo k všeobecnému odmítnutí Boha. Pán mu připustil tento časový úsek,
protože nakonec bude pýcha Rudého draka vítězně zlomena pokorou, nepatrností a mocí
vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem, která nyní shromažďuje všechny své malé děti do
svého šiku připraveného k boji.“ (9. 11. 1984)
Tato slova se vztahují výlučně k vidění Lva XIII. z 13. října 1884, na které se Don Gobbi
často odvolával. Blahoslavená Matka nám říká, že Bůh přijal výzvu, protože Satan musí být
nejen poražen, ale také pokořen.
V poselství z 13. října 1987 nazvaném „70. výročí posledního zjevení ve Fatimě“ jsme
četli: „Ukončím vaše otroctví. Můj odpůrce Satan na 70 let vystoupil z propasti mezi vás,
aby se ukázal jako rudý drak v celé své strašné moci.“
A teď bychom mohli říci: „Můj odpůrce Satan vystoupil z propasti mezi vás na sto let.“
Aniž bychom se zabývali časovými údaji, věříme, že Zj 12–13 je nejhlubším klíčem
k pochopení znamení doby. Jsme uprostřed boje mezi Ženou oděnou sluncem a velkým
drakem Satanem, svůdcem celého světa. Proto Don Gobbi vždy naléhal na to, aby se tento
úryvek z Písma četl na večeřadlech.
Při příležitosti blahořečení Hyacinty a Františka vybral stejný úryvek papež Jan Pavel II.
ve Fatimě 13. 5. 2000: „Podle Božího plánu Žena oděná sluncem sestoupila z nebe na tuto
Zem… Poselství z Fatimy je voláním po obrácení, výzvou lidstvu, aby nemělo nic společného
s Drakem.“
To znamená, že ve Fatimě Žena oděná sluncem shromažďuje ty, kdo Jí patří, aby se
v konečné apokalyptické bitvě nezapojili do drakovy „hry“. Žena oděná sluncem shromažďuje
všechny své děti, a pokud budou malé, ukryje je pod svůj ochranný plášť. Budou to ti, kteří se
zasvětí jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Bitva však není v moci Satana, ale výsadou Boží podle jeho plánu, ke kterému Maria
vyslovila své třetí ano. První ano vyslovila při vtělení a druhé při spasení.
„Je tu čas, abych vám začala odhalovat část svého plánu. Především musí můj nepřítel
mít dojem, že má teď všechno ve svých rukou. Proto mu bude dovoleno dostat se dovnitř
církve… …takže… Můj nepřítel se bude jednoho dne domnívat, že už slaví plné vítězství:
nad světem, nad církví a nad dušemi. Teprve tehdy zasáhnu já – hrozně a vítězně – aby jeho
porážka byla tím větší, čím větší byla jeho jistota, že už navždy zvítězil.“ (18. 10. 1975)
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Je to součást Božího plánu, že Nepřítel bude poražen nepatrným stvořením – pokornou
Boží služebnicí Marií. Ta musí rozdrtit hlavu dávnému nepříteli Hadovi svou drobnou
patou.
V této době tou patou jsme my… „A konečně, musíte být malými, abyste tvořili onu
pokornou patu, kterou se bude satan pokoušet kousnout, kterou však já jemu rozdrtím
hlavu.“ (8. 9. 1976)
Satan pýchou svedl Zemi. Proto blahoslavená Matka sjednocuje k protiútoku svůj
věrný, malý zbytek, tvořený pouze malými, pokornými, chudými a jednoduchými. Tato
armáda maličkých je již shromážděna a „připravena k boji“. Pouze s těmito maličkými
Neposkvrněné Srdce Panny Marie zvítězí.

Triumf Mariina Neposkvrněného Srdce v naší víře
Víra je již Mariin triumf, protože „vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“
(1 Jan 5,4).
„Potom se drak (plný zuřivosti, protože ví, že jeho dny jsou již sečteny) rozzuřil na ženu
a odešel bojovat se zbytkem jejích potomků, kteří dodržují Boží Desatero a svědčí o Ježíši.“
(Zj 12,17 a 12)
V těchto posledních časech více než kdy jindy zbývá Satanovi jen velmi málo času.
A zbytek věrných je charakterizován v úryvcích, které jsme právě četli:
1) „zbytek jejího výhonku“: zbytek Mariiných dětí, měli bychom říci, po Ježíši, který je
„prvorozeným z mnoha bratří“ (Řím 8,29);
2) „ti, kteří zachovávají Boží Desatero“ (Zj 12,17);
3) a ti, kteří „svědčí o Ježíši“, což je Duch Svatý v nás, a ti, kteří vyznávají, že Ježíš je Pán
(srov.1 Kor 12,3; Jan 15,26; 1 Jan 5,6). To jsou ti, kteří mají pravou víru.

Setrvávat v milosti Boží
Satan se snaží, aby lidé přestali prakticky žít Desatero Božích přikázání. Přivedl
lidstvo k tomu, aby „hrálo jeho hru“ se zákony smrti, egoismu a nečistoty, které jsou zcela
v protikladu se svatým zákonem Božím. A jeho vítězstvím je morální relativismus (podle
kterého již neexistuje žádný rozdíl mezi dobrem a zlem), který vstoupil do smýšlení světa se
všeobecnou ztrátou smyslu pro hřích a svatou zpověď.
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Je tolik duší, které jsou připraveny padnout do věčného zavržení… „I osoby zasvěcené
Bohu, sami kněží a řeholníci, ztrácejí dokonce vědomí hříchu.“ (20. 11. 1976) V těchto
apokalyptických časech zažije satan mnohem více odporu od Mariiných dětí, které si ona
shromáždila, než od zbytku světa, který on svedl. Tyto její děti si přejí zůstat věrné Desateru
Božích přikázání, chtějí mít účast na sedmi svátostech, chtějí zůstat v posvěcující milosti
Boží. „V této době je nutné zpovídat se často, častěji než kdykoliv jindy.“ (8. 12. 1983)

Setrvávat v pravé víře
Satan chce především, aby lidé ztratili víru, protože ta dává život (Jan 20,31) – katolickou
víru v církev „jednu, svatou, katolickou, apoštolskou, sjednocenou s mým papežem v Římě“
(17. 5. 1987).
Připomeňme si opět proroctví Pavla VI., uvedené v úvodu Modré knihy: „Nekatolický
duch“ vstoupil do církve a hrozí nebezpečí, že se nekatolická myšlenka stane silnou.
Vzpomeňme si na podobná slova budoucího papeže Benedikta XVI.: „Budujeme
diktaturu relativismu“ tím, že „mít jasnou víru, založenou na Krédu církve, je často
označováno jako fundamentalismus i uvnitř církve.“ (kázání přednesené při mši sv. před
papežským konkláve 18. 4. 2005) Tato diktatura by chtěla zredukovat katolickou víru na
pouhý jeden názor z mnoha. To znamená na něco, co je relativní a ne již absolutní. Už
neexistuje jistota Božího zjevení, které jsme dostali od Ducha Svatého. Můžeme hovořit
o jakési „tajné veleradě“ (17. 4. 1981), která do nitra církve zavádí tuto diktaturu.
„Mnozí jsou v nebezpečí, že se stanou oběťmi tohoto všeobecného zmatku, a též v mé
církvi by se chtěl rozšířit falešný duch, který není duchem Ježíšovým, duchem Syna
Božího. Jako neviditelný jedovatý mrak se šíří duch směšování Boha a světa a skutečně
dochází k tomu, že se Božímu Slovu odnímá platnost tím, že se hlásání evangelia olupuje
o jeho sílu.“ (8. 12. 1982)
Ale u Mariiných dětí očekává Satan mnohem více odolnosti než u zbytku světa, který byl
sveden ateismem, bezbožností, odpadlictvím a Antikristem. Tyto Mariiny děti chtějí setrvat
v pravé víře.

Nové pronásledování
„…Teď vstupujete do nejbolestnější a nejtemnější fáze očisty a církev bude brzy otřesena
strašným novým pronásledováním, jaké dosud nepoznala.“ (12. 11. 1988) „…přijde chvíle
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hrozného střetnutí s kněžími, nositeli bludů, kteří se postaví proti papeži a proti mé církvi...“
(4. 1. 1975) „To jsou časy mnou předpovězené, v nichž se kardinálové staví proti kardinálům,
biskupové proti biskupům, kněží proti kněžím…“ (6. 9. 1986) „v perspektivě světové náboženské
jednoty na ochranu lidských hodnot…“ (27. 10. 1986)
„Antikrist nabídne lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadlictví od
Pravdy.“ (Katechismus katolické církve, 675) „Církev bude bludem přímo zaplavena,
bludem, který bude přijímán a šířen, a tak dosáhne vrcholu odpad, který se už nyní rozlévá
jako skvrna oleje. Budou zasaženi pastýři i stádo jim svěřené. Pán na okamžik dopustí,
aby církev byla jakoby od něho opuštěna… Bude to doba mučedníků, kteří ve velkém
počtu prolijí svou krev, a těch, kteří zůstanou. Ti budou závidět těm, které budou vidět
pronásledované a usmrcené. Teprve tehdy se porozumí tomu, co jsem pro vás udělala…“
(10. 2. 1978)
Je tedy jasné, že Zj 12–13 je opravdu klíčem ke čtení znamení doby a že člověk potřebuje
být zasvěcen Marii, aby nebyl mezi nesčetnými oběťmi Satana. Toto „nové pronásledování“
bude vedeno „nekatolickým duchem“ proti katolickému duchu; „diktaturou relativismu“
vedená „tajná velerada“, která přebírá církev, proti těm, kteří „odolávají“ v pravé víře. Je
to hodina, kdy je třeba svědčit, podobně jako svatý Petr svědčil před veleradou (Skutky
5,29 32), je to nové mučednictví uvnitř samotné církve, aby byl zachován pravý duch
Ježíšův v opozici vůči falešné církvi a falešnému Kristu.
Rozhodující kritérium tohoto klamu je popsáno v poselství ze dne 31. prosince 1992,
„čtvrté znamení“: Ježíš v Eucharistii – „tajemství víry“.

Ježíš v Eucharistii – „tajemství víry“
Naše víra není názor, který má stejnou hodnotu jako kterýkoli jiný názor (jak to
diktatura relativismu vyžaduje), ale spíše absolutní pravda, kterou dosvědčuje samotný
Duch Boží v našem srdci; proto se naše srdce nemůže podřídit diktatuře relativismu, ale
musíme vždy potvrdit absolutní pravdu Ježíše, obzvláště když adorujeme jeho skutečnou
přítomnost v Eucharistii, a to dokonce až k mučednictví. „Jste povoláni, abyste se stále více
stávali apoštoly a novými mučedníky Ježíše přítomného v Eucharistii.“ (13. 7. 1978)
A možná, co je dnes zneužíváno ve slovech jako – fundamentalista, konzervativní,
předkoncilní, rigidní atd. –, tak bude později zneužito v akci. Toto je mučednictví. (Prosme
o milost porozumět, kdy se jedná o obranu pravé víry a kdy je to jen záležitost liturgické
přecitlivělosti.)
6
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V „dětech Mariiných“, Ženy oděné sluncem, která shromažďuje své maličké v této
apokalyptické době, se Nepřítel setká s mnohem větším odporem, i když celý svět byl
jím sveden, a dokonce i když falešná církev napadla jedinou Církev pravou. Děti Mariiny
zvítězí, ale ne lidskými prostředky, nýbrž mocí Ježíše ukřižovaného: mocí Spravedlnosti,
mocí Blahoslavenství, mocí Pokory. Bude to vítězství mučedníků.

„Buďte radostní“
Ano, buďme radostní navzdory vyhlídce na mučednictví. Toto je název poselství
z 18. října 1975, posledního poselství, které chtěl bratr Gobbi slyšet před svou smrtí
a rozjímat o něm se svými blízkými. Don Gobbi řekl: „Čtěte to dobře, protože toto poselství
obsahuje všechno.“ Pro nás je toto poselství jakýmsi testamentem uvnitř onoho celého
duchovního testamentu, kterým je Modrá kniha.
„Buďte radostní“ – toto vše je součástí Božího vítězného plánu, plánu vítězství
Neposkvrněného Srdce Mariina, i když se nacházíme v mírně prodlouženém období času
poskytnutého Satanovi, který projeví svou moc prostřednictvím Antikrista „sedícího na
Božím trůnu“ (1Tes 2,4), uvnitř falešné církve, která se objeví. „Neztrácejte odvahu.“
(1. 1. 1993) Doba očisty a velkého utrpení musí předcházet triumfu Neposkvrněného Srdce
Panny Marie, který bude předcházet příchodu Ježíše ve slávě a tak oslaví svou skutečnou
přítomnost v Eucharistii a „učiní vše nové“ (Zj 21,5).
Žijme radostnou a neochvějnou nadějí ve vítězství Neposkvrněného Srdce Panny
Marie.
„Dnes (Bílá Sobota) vás chci mít všechny při sobě, přebolestné Matce, abyste mě utěšili
a já abych vás učila modlit se s důvěrou, trpět s ochotou, milovat s čistým srdcem, věřit
s nezlomnou jistotou a doufat s hrdinstvím i proti zjevnému opaku věcí.“ (2. 4. 1988)
A neměňme nic na našem úkonu zasvěcení, jak jsou k tomu někteří pokoušeni, kvůli
papeži. Jediná, která může na úkonu zasvěcení něco měnit, je blahoslavená Matka, ne my.
„Odpovídejte stále jedině hrdinnou důvěrou ve mne! Jen tu od vás potřebuji, moje malé
děti, abych rozdrtila hlavu svému nepříteli, zatímco on se bude snažit uštknout mou patu tím,
že bude činit nástrahy vám, moji přemilí synové!“ (8. 7. 1977)
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„Čeho se bojíte?“
Vraťme se k poselství ze 4. 12. 1976: „Moje církev, jíž jsem Matkou, žije opět život
Kristův a nyní je povolána, aby šla po stejné cestě.“ (srovnej Katechismus katolické
církve, 677)
„Čeho se tedy bojíte? Světa, který se celý vrhl s nenávistí proti vám? Nebo satana,
kterému se podařilo dostat se dovnitř církve a kosit své oběti i z řad jejích pastýřů? Nebo
bludu, který ji ohrožuje? Či hříchu, který ji stále více zatemňuje, nebo nevěry, která se šíří?
Moji přemilí synové, teď je pro mou církev zase hodina satana a moci temnot. Též církev
bude obětována na kříži jako Kristus a povolána zemřít za spásu a obnovu světa. Protože
to je pro vás hodina očisty, je to především pro vás hodina utrpení. Toho se snad bojíte?
A co když pro tuto hodinu Otec od věčnosti každého z vás zvláště povolal? A co když vás
pro tuto hodinu odedávna vyvolila a vychovala vaše nebeská Matka?“
Drazí bratři, drahé sestry, nebojme se utrpení, protože vše je součástí Božího plánu,
který byl svěřen pokorným služebníkům. Jedině pokud budeme malými, porazí Bůh s naší
pomocí Satana navždy.
„Žijte tedy v pokoji ducha bez obav, a to i navzdory úzkosti a hrozbám vaší doby.“
Spoléhám na Vaše modlitby a ujišťuji Vás svými modlitbami za Vás.
Váš malý bratr
P. Laurent Larroque
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