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StáloSt v díle Panny Marie 
 

CollevalenZa 2018

MeZinárodní duChovní Cvičení MKh 

Bouře

drazí otcové biskupové, drazí bratři kněží!

nedávno spáchal sebevraždu jeden kněz z diecéze, kde konám pastorační služ-
bu (když necestuji po světě). Byl zoufalý. Jak mohlo dojít k takovému zoufalství? 
neví se, ale někteří z našich spolubratří, možná i někteří z přítomných chápou, že 
je možné dojít až na takovou mez...

v únoru minulého roku v argentině, v jedné diecézi, kde působí 150 kněží, mi 
řekli, že za poslední 4 roky opustilo kněžství 60 kněží... Jedu do další diecéze víc 
na jih, i tam se dovídám, že i zde v posledních dvou letech odešly desítky kněží.

Co se to děje? Je to velká bouře, a možná jsme nedaleko vichřice, jejíž rozměry 
si ani nedovedeme představit. 

„Blíží se tak těžké chvíle, že si to ani nedovedete představit.“ (20. 5. 1974)
avšak není potřeba být proroky neštěstí, ani zlořečit temnotám: je třeba zapalo-

vat malá světýlka naší stálosti ve službě Církvi, tam, kde nás postavila Prozřetel-
nost.

Svěřit se Marii

Panna Maria nás ve svém hnutí nežádá o nějaké speciální ani výjimečné věci, 
ale chce věrnost a stálost v mimořádných a výjimečných časech, časech „největší 
bouře v dějinách Církve“ (28. srpna 1973).

„Musejí se spoléhat jenom na mne. Vím, že toto přijde lidské přirozenosti vel-
mi zatěžko. Já však chci, aby kněží mého Hnutí byli jenom moji! Když se teď nena
učí hledat jenom mne, naslouchat jen mně, spoléhat jenom na mne, jak mne budou 
moci najít ve chvíli veliké bouře, kdy bude všechno ponořeno do hluboké tmy? Ať 
se učí už od nynějška vidět ve mně Světlo každého svého počínání!“ (10. 2. 1974)
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Úmyslně používám první poselství z naší Modré knihy, abych ukázal, že všech-
no je napsáno už od začátku, a abych naléhavě zdůraznil, že počáteční poselství 
jsou základní a je nevyhnutné vrátit se k nim: neboť právě tam Panna Maria vycho-
vávala dona Stefana Gobbiho tím, že ho učí tomu, aby počítal jedině s Pannou Ma-
rií v duchu zasvěcení se neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Žít ducha zasvěcení 
se Panně Marii: to je celá naše spiritualita.

Číst Modrou knihu

dále je nutné číst pravidelně tato poselství – tak překrásná, přečistá, velmi vy-
rovnaná, velmi jednoduchá, velmi užitečná, vyřčená právě pro nás kněze, právě pro 
tyto těžké časy.

„Má poselství vám především ukazují jednoduchou a jasnou cestu, kterou jsem 
vám naznačila a kterou musíte jít každý den, abyste mohli žít zasvěcení, které jste 
mně vykonali, abyste rostli v mé lásce a v žití se mnou a stávali se stále zralej-
šími a připravenějšími splnit úlohu, kterou jsem vám stanovila. Jestliže někteří 
z vás po tom, co se mi zasvětili, zůstanou stát, je to tím, že mým poselstvím už ne-
naslouchali, neuvažovali o nich a nežili je. Ó, má poselství se po mém vítězství 
stanou světlem pro celou mou církev; potom se porozumí, jak mnoho jsem v těch 
letech pro vás vykonala!

Uvažujte o mých poselstvích, žijte je! Jestliže žijete to, co jsem vám řekla, a jdete 
cestou, kterou jsem vám ukázala, budete bezpečně kráčet vpřed cestou zasvěcení, 
jež jste mi učinili, a budete uskutečňovat velký plán vítězství mého Neposkvrněného 
Srdce. V opačném případě se zastavíte pochybováním, ztrátou odvahy, těžkostmi 
a odporem, se kterým se setkáte. Zůstanete stát a nebudete připraveni splnit to, co 
jsem pro vás připravila a co je dnes tak nutné pro záchranu světa a obnovu církve, 
jejíž jsem Matkou.“ (9. 11. 1984)

Tato slova nám vysvětlují, proč a jaký je cíl těchto poselství:
„1) aby se žilo zasvěcení, 2) pro růst v lásce ke Mne a v životě se Mnou, 3) pro 

stále větší zralost a připravenost uskutečňovat úkol, který jsem vám ukázala.“

Potom Panna Maria vysvětluje, že tento úkol není nic malého: „je nutný pro 
spásu světa a obnovu Církve...“
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někteří se zastavili

drazí bratři, víte, že zde probíhá velký boj. Sami víte, kolikrát chtěl satan zni-
čit tuto knihu poselství, kterými nás Panna Maria formuje v duchu zasvěcení, tento 
jednoduchý prostředek, který Panna Maria zvolila pro rozšíření jejího hnutí, které 
pokračuje v církvi již 46 let.

avšak největší potíž působíme my sami, když tato poselství nečteme a nemedi-
tujeme. Příčinou této situace je často náš bezstarostný život, nehodnotíme správně 
hodnotu pokladu, který máme v rukou… Pochází totiž z našeho aktivismu nebo si 
neuděláme čas, abychom tuto Knihu meditovali. Já se snažím to uskutečňovat a po-
korně vám to dávám jako dobrou radu…

„Někteří se zastavili, protože už neposlouchají, nečtou, nežijí má poselství…“

Především k tomu dochází – a stalo se to již desettisíckrát v dějinách hnutí – 
tím, že se necháme odklonit na jiné cesty, někdy dobré, jindy falešné. Satan se umí 
velmi dobře převléci za anděla světla (2 Kor 11,14) a my snadno odpadáme, násle-
dujíce jistou duši obdařenou mystickými zkušenostmi. Když pak tato osoba upoutá 
nenápadně na sebe pozornost, vzdaluje nás od Mariiných poselství. opakuji, sta-
lo se to již desettisíckrát, stále se to děje, a ti, na které cíleně Satan míří, jsou často 
zodpovědní – responsabili.

dám jeden příklad, který mi vyprávěl P. Massimo, donedávna misionář v rusku 
v Moskvě. v roce 2000 tam bylo večeřadlo s asi 20 osobami. Již neexistuje. Co se 
stalo? Stalo se, že jedna osoba dostávala mystické, pěkné a dlouhé poselství během 
večeřadel. Předávala je nahlas a jiná osoba je zaznamenávala. nakonec zůstaly jen 
tyto dvě osoby. Ta, co poselství dostávala, a ta, která je zaznamenávala.

Samozřejmě, že je třeba se starat o osoby, které jsou nám svěřeny, obdarovány 
mystickými dary, opravdovými i méně pravdivými… ale pozor, drazí bratři, tato 
past se již mnohokrát zdařila… Je nutná velká duchovní zralost, aby se předešlo té-
to strašné inflaci poselství…

vím, že mnozí z vás se zabývají konáním exorcismů nebo modlitbami osvobo-
zování (což je prakticky totéž). i já jsem se věnoval těmto věcem, ovšem spotře-
bovávají naší energii a vezmou nám hodně času. To nemluvím o skutečnosti, že je 
třeba vždy jednat v souladu s legitimní autoritou; pokud ne, je tu ještě větší nebez-
pečí nechat se oklamat. Řeknu vám jednoduše to, co odpověděl don Stefano P. na-
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zarenovi, když věnoval mnoho času vyhánění ďáblů: „nechej toho, protože satan si 
bude s tebou zahrávat. dnes odejde z jedné osoby a zítra se vrátí, a ty budeš muset 
začínat znovu. Ztratíš spoustu času a energie. Místo toho dělej večeřadla a uvidíš, 
že ďábel skutečně odejde.“ P. nazareno poslechl, a tak se i stalo.

P. nazareno, mučedník

Snažil se naslouchat donu Stefanovi velmi pozorně. Každý týden si telefonovali 
a P. nazareno se podřídil všem radám dona Stefana. P. Maria říká o farnosti P. na-
zarena (Jaurú, Brazílie) následující slova: 

„Tato odpověď mi byla dána farností ve všech jejích složkách: pastýřem i stá-
dem jemu svěřeným. Farní společenství se zasvětilo mému Neposkvrněnému Srd-
ci a shromažďuje se každý den ve večeřadle modlitby se mnou: v modlitbě svatého 
růžence a na kolenou uctívajíc Ježíše v Eucharistii, slavnostně vystavené na oltáři. 
Ježíš tak může uvolnit v duších svou velikou sílu lásky a už uskutečnit v tomto ubo-
hém ztraceném místě triumf své milosrdné Lásky příchodem svého eucharistické-
ho království mezi vás. …vám zvěstuji, že zde se už započal můj triumf.“(2. února 
1990)

od té doby chodil don Stefano každý rok do Jaurú. Ještě v současné době se zde 
konají každoroční setkání všech apoštolů v Brazílii. Je jejich asi 700.

Jistě víte, že P. nazareno byl zastřelen jako mučedník pro království Ježí-
še a Marie, stalo se to 11. února 2001. Před třiceti lety zasvětil P. nazareno své 
kněžství Panně Marii právě před lurdskou jeskyňkou… Pamatujete si to (ale opa-
kuji to pro ty, kteří to objevují až nyní) a víte, co se pak stalo, právě když v tu ne-
děli večeřeli.

Zabiják, který přišel právě proto, aby P. nazarena zabil, po scéně s ruskou 
ruletou přistoupil k P. nazarenovi a dříve než vystřelil, zašeptal něco do ucha 
P. nazarena. ostatní to neslyšeli, ale viděli P. nazarena, jak celý zbledl a sklonil 
se s rukama sepnutýma k modlitbě. Zabiják pak vystřelil, ale P. nazareno udě-
lal pohyb, aby se vyhnul, takže nezemřel hned po výstřelech. a také víte, že sám 
P. nazareno předtím, než zemřel, po dobu deseti dnů vydával svědectví na svém 
lůžku, kde trpěl, samému Stefanovi. Jeho zabiják měl skutečně satanskou víru 
nenávisti, P. nazareno se stal tedy skutečným a opravdovým mučedníkem. don 
Stefano se ho zeptal: „Co ti říkal vrah předtím, než vystřelil?“ „už jsem neviděl 
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masku zabijáka, ale jeho tváří byla tvář samého ďábla, který mi řekl: Jsem ďábel 
a jsem tu proto, abych tě zabil, příliš překážíš.“

Pár dnů po smrti P. nazarena se uskutečnilo roční setkání apoštolů hnutí v Bra-
zílii. vše bylo prozřetelnostní, protože tak byli všichni apoštolové shromáždění 
na pohřeb P. nazarena v jeho vlastní farnosti, prozřetelnostně byl také přítomný 
i don Stefano; přesně tak jako při smrti dona Stefana, ke které došlo v době, kdy 
jsme byli všichni shromáždili zde v Collevalenze před sedmi léty. P. nazareno je 
pochován ve svém kostele.

Mám milost, že tam chodím každý rok, a mohu vám říci, že i dnes, 17 roků 
po odchodu „pastýře“ (slovo, které použila Panna Maria ve výše citovaném po-
selství), se shromažďují věřící každodenně tak, jak říká Ježíš: „aby zůstávalo je-
ho ovoce“ (J 15,16). a stále je to místo ročního setkání apoštolů hnutí v Brazílii, 
v tomto zapadlém místě, okolo eucharistického Ježíše a Panny Marie, kolem hrobu 
P. nazarena, odkud se milosti stále rozšiřují. někteří z těchto apoštolů, kteří přišli 
z celé Brazílie, přicházejí často za cenu nesmírně obtížné a namáhavé cesty, a při-
cházejí tak již po 30 let.

vedle farního kostela vybudoval P. nazareno i velké sanktuarium věnované na-
ší Paní fatimské, kde sloužíme mše svaté s téměř 4 000 farníky během těchto tří 
dnů národní duchovní obnovy a ještě i v neděli. Jaurú je obec se 7 000 obyvateli. 
na stěně svatyně je napsáno velkými písmeny: „neposkvrněné Srdce Panny Ma-
rie, moje důvěra, zdraví a vítězství“ - to je invokace Panny Marie P. nazarenovi 
prostřednictvím dona Stefana, můžeme ji přijmout i my.

rozhodující svědectví pro mě

Pro mě je mučedník P. nazareno, tak spjatý s donem Stefanem spolu s tím tex-
tem Modré knihy, který jsem právě citoval, rozhodující pro to, abych definitivně 
uvěřil v MKh. dovolte, abych vám řekl své svědectví. v červnu 2001 jsem přišel 
sem do Collevalenzy na duchovní cvičení MKh stejně jako tento rok. Byl jsem pl-
ný pochybností o pravdivosti hnutí, protože během let před r. 2000 don Stefano 
tvrdil, že vítězství neposkvrněného Srdce Panny Marie přijde v roce 2000, podle 
poselství z 5. prosince 1994. 

„Potvrzuji ti, že skrze Velké jubileum r. 2000 přijde triumf mého Neposkvrněné-
ho Srdce, jak jsem předpověděla ve Fatimě, a to se uskuteční s Ježíšovým přícho-
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dem ve slávě k nastolení jeho království ve světě. Tak nakonec budete moci vidět 
na vlastní oči nová nebesa a novou zemi.“

don Stefano k tomu dodával: „Panna Maria musí způsobit, že v roce 2000 při-
jde toto vítězství, zvláště proto, že chce, abych to říkal po celém světě; pokud 
nepřijde, budu se muset zavřít do pokoje a nikdy již nevycházet!“ a nepřišlo, 
alespoň ne tak, jak jsem si myslel. a don Stefano se naštěstí nezavřel do poko-
je. nicméně, podle vysvětlení, které dal později, se odpověď na tuto problema-
tiku nacházela v Modré knize, v poselství z 21. ledna 1984: „Nezdržujte se pro-
to u předpovědí, které vám dávám s úmyslem, abych vám pomohla pochopit do-
by, které prožíváte…Neříkejte proto: „To, co jsi nám předpověděla, se nesta-
lo!“ Děkujte však se mnou nebeskému Otci, že na základě vaší odpovědi modlit-
by a zasvěcení, pro vaše utrpení, pro nesmírná utrpení tolika mých ubohých dětí 
On posunuje čas spravedlnosti, aby mohl rozkvést čas velikého milosrdenství.“ 

Tohle zcela odpovídá i teologii proroctví v Bibli a křesťanské tradici. Proroctví 
je vždy podmíněno, nikdy není osudové. Pokud dojde k modlitbě, zasvěcení, utrpe-
ní, obrácení, pokání, všechno se může vždycky změnit. To zůstává pravdivé i dnes, 
nic není osudové. avšak musíme se skutečně obrátit, pokud se neobrátíme, usku-
teční se třetí fatimské tajemství… Spoléhat se, že   se časy opravdu zkrátí tak, že se 
spravedlností se hned zasnoubí milosrdenství…

v tom roce 2001 se snažil vysvětlit tuto neuskutečněnou událost i don Stefano. 
Je to tak trochu jako v evangeliích, když se farizeové ptali Ježíše: „ale kde je to 
království, které slibuješ?“ a Ježíš odpověděl: „nedá se říci, je tady, nebo je tam, 
neboť království nebeské je ve vás.“ Takže i Mariino vítězství začíná v našem nitru, 
v našich farnostech, jak říká Panna Maria vzhledem k farnosti P. nazarena; když 
děláme vše tak, jak to chce Panna Maria v našem kněžském srdci, a když jsme „stá-
le zralejší a připravenější provést úlohu, kterou nám dala“, jak o tom hovoří v po-
selství z 9. listopadu 1984, které jsem předtím citoval.

„Synu, kdybys věděl, jak veliké slávy a útěchy se mi dostává, když svrchovaně 
kraluji ve tvém srdci! Srdce všech mých kněží má být královstvím, kde smím kralo-
vat. Tak bude mé mateřské Srdce brzy triumfovat ve všech mých synech.“ (22. srp-
na 1974)
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vítězství Panny Marie je „v našem nitru“

ale já jsem byl v té době trochu hluchý a slepý na tento úhel evangelijního 
pohledu a odešel jsem z duchovních cvičení málo přesvědčen. Jenže se na fra-
ternitách, vždy odpoledne, stále mluvilo o osudech P. nazarena a jeho mučed-
nictví.

Když jsem se vrátil domů, prosil jsem Pannu Marii o světlo a otevřel jsem náho-
dou Modrou knihu na toto poselství z  Jaurú 2. února 1990: „Tady už moje vítězství 
přišlo spolu s vítězstvím Ježíše v Eucharistii!“ Tedy nejde o data, ani rok 2000, ani 
o jiný… Jde o to, skutečně patřit Ježíši v eucharistii a Panně Marii. ale ještě jsem 
trochu pochyboval… jsem tvrdá hlava. Tedy po několika dnech jsem zase otevřel 
Modrou knihu náhodou a bylo tam toto poselství: „Vaše pochybnosti mě zarmucu-
jí… už nikdy víc nepochybujte!“ (4. prosinec 1976)

To bylo pro mě rozhodující. oK, Panno Maria, vzdávám se! už nikdy nebudu 
pochybovat o tvém hnutí… díky za tato tvá slova, avšak především, protože jsou 
poznamenána krví tvého Syna, a tak poslušného učedníka dona Stefana. Tak ja-
ko dobré ovoce ukazuje, že strom je dobrý, tak se rozlišuje dobrý prorok od faleš-
ného. Pokud ovocem dona Stefana je, že má své učedníky, kteří ho poslouchají, 
tak koherentní ve svém kněžství, že jdou až k nejvyššímu svědectví života, tedy 
prorok, i když se zdá, že je v jistém okamžiku falešný, protože prorokoval věci, 
ke kterým nedošlo, je určitě opravdový prorok, neboť jeho ovoce je tak dobré, tak 
excelentní, tak silné a jasné… nelze si ani představit excelentnější a lepší ovoce, 
jako je nejvyšší svědectví kněze koherentního ve svém kněžství… už není důvo-
du pochybovat, že zde jsme na správné cestě, pravém proroctví, v autentických 
věcech, ve „věrnosti církvi pro službu, do které jsme byli zasvěceni“, jak to říká-
me v našem úkonu zasvěcení, je to věrnost potenciálně nejvyšší a maximální. Zde 
je text:

„Moji přemilí synové, buďte stále povolnější a nechte se mnou vést s veškerou 
důvěrou! Ve tmě této hodiny zkoušky pro církev jste vy mnou povoláni, abyste krá-
čeli ve světle. Světlo vychází od mého Neposkvrněného Srdce a dosahuje až k vám, 
aby vás obklopovalo a osvěcovalo vaši cestu. Buďte pevní a nikdy už nepochybujte! 
Vaše cesta je bezpečná, protože vám ji ukázala vaše nebeská Matka. Jak zarmucuje 
moje mateřské Srdce pochybnost a nedůvěra, která stále více zachvacuje duše toli-
ka mých synů kněží! Proč pochybujete? (4. prosinec 1976)
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Závěrem

vrátím se na začátek: buďme stálí v tomto díle Panny Marie, snažme se zavá-
zat k tomu, že budeme číst, meditovat i žít poselství Modré knihy. Máme tam jis-
tou, dokonalou, vyrovnanou, něžnou, mateřskou, jasnou mariánskou cestu, která 
zázračně, kvůli mimořádné Mariině přítomnosti, nás udělá věrnými v časech vel-
ké zkoušky, až po hrdinskou věrnost, i v „novém pronásledování“ (12. listopadu 
1988), které bohužel proniklo do církve…

Poselství Modré knihy jsou pevnou a jistou cestou, která nám umožní přinést 
mnoho ovoce, ovoce, které zůstane navždy, jak to bylo u P. nazarena.

drahý P. nazareno, oroduj za nás! drahý done Stefane, oroduj za nás!

Don Laurent Larroque


