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Opravdu, je to tak: díky zasvěcení dětí na konci večeřadel Panna Maria své děti chrání a uzdravuje. Nechal jsem tedy svědectví přeložit a poslal P. Laurentovi do Itálie. Snad to bude k beatifikaci jeden malý
střípek do mozaiky. Proces blahořečení Dona Stefana Gobbiho sice ještě nezačal, ale mnozí biskupové
to podpořili i písemně, aby se proces brzy rozběhl. Je tedy velká naděje. Don Gobbi nebyl divotvůrce,
to nebylo jeho hlavní charisma, ale přesto jsou podobné příběhy v životopise Dona Gobbiho Farář celého světa, v 9. kapitole pod titulkem Kvítky Dona Stefana. Objednejte si tento životopis, stojí za přečtení!
Rád bych také připomněl situaci našeho generálního představeného P. Laurenta, kterého již znáte
z večeřadel v r. 2016. Tento francouzský kněz byl zvolen před 6 lety jako nástupce Dona Gobbiho a také on cestuje po celém světě, aby podpořil večeřadla MKH. Nyní představený jeho Komunity sv. Martina rozhodl, že už nesmí být zvolen za představeného našeho Hnutí, a tím uvolněn pro službu v MKH.
V poslušnosti přijímá toto rozhodnutí, ale vše svěřuje Panně Marii a našim modlitbám. Přidejme se
k modlitbám za něj a za novou volbu generálního představeného MKH.
Temnota houstne v důsledku odpadu od pravé víry v Boha, a proto neustávejme ve večeřadlech,
kde Panna Maria slíbila, že bude sama přítomná a že nám bude vyprošovat dary Ducha Svatého. Podpořme také dobré aktivity, které jsou proti genderové ideologii, i když to něco stojí – třeba probdělou
noc. Co nic nestojí, za nic nestojí!
Dobře rozjímejte dopis P. Laurenta, který je v příloze č. 1 tohoto Oběžníku. Je o důvěře v pomoc
Panny Marie, která je nám tak velmi blízko, zvláště v dobách zkoušek. Dobře rozjímejte také přednášMatiční zpravodaj č. 1/2019
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ku jednoho kněze MKH o druhém závazku MKH: o jednotě s papežem a s Církví s ním sjednocenou
(viz úvod k Modré knize, str. 17). Přednášku najdete v příloze č. 2. Někteří se dávají na špatnou cestu,
když tento druhý bod závazků MKH nežijí a osobu papeže dehonestují!

INFORMACE
 Stále je v MCM k dostání životopis Dona Gobbiho, který MKH spolu s MCM vydalo. Tato biografie
Vám přiblíží osobnost prostého kněze z Itálie, kterého si Panna Maria vybrala, aby šířil její poselství… Můžete objednat v rámci Nabídky knih – příloha č. 3.

 večeřadla:
– Večeřadla MKH v Ostravě se konají každé druhé pondělí v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami) v katedrále Božského Spasitele. Začátek je vždy v 16.30 hod. adorací a modlitbou
růžence. Navazuje mše sv. v 18.00 hod. se zasvěcením se Panně Marii a Mariánskou hymnou. Vše organizuje Mariánské kněžské hnutí. (V 16.00 hod. na Masarykově náměstí v Ostravě
u Mariánského sloupu předchází modlitba k Panně Marii, kterou organizuje Hnutí obnovy duchovních tradic a pak se jde procesím do katedrály na Večeřadlo MKH).
– Večeřadla MKH v Brně se konají každé první úterý v měsíci (s předem ohlášenými výjimkami)
u Minoritů v Brně. Začátek je vždy v 15.30 hod. mší svatou, pak je adorace s litaniemi a navazuje modlitba růžence a zasvěcení Panně Marii s Mariánskou hymnou.

 Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary, které jste nám zaslali během roku 2018 a začátkem tohoto
roku. Těmito finančními prostředky podporujete činnost MKH, konání večeřadel a vydávání Matičních zpravodajů. Každý týden je za naše dobrodince sloužena mše svatá. Ať Vám Pán odplatí dobry duchovními! V případě, že byste na svůj dar chtěli poslat potvrzení na snížení základu daně, prosíme o zprávu na e-mail: mrtva@maticecm.cz nebo telefonicky na číslo +420 585 222 803 – paní
Věra Mrtvá. Rádi Vám potvrzení zašleme.
Jako poděkování za Vaše dary od nás prosím přijměte zdarma brožurku Novéna ke sv. Rafaelu
Arnáizu Barónovi, ať Vám udělí Pán na přímluvu tohoto mladého světce mnohé milosti.
Tento Matiční zpravodaj Vám zasíláme zdarma. Složenku budeme vkládat až do podzimního vydání Matičního zpravodaje. Dobrovolný příspěvek lze také zaslat převodním příkazem na číslo účtu
31349811/0100, variabilním symbolem je 55500 a kmenové číslo, které najdete v pravém roku adresy.

 Kontakty na MKH: mkh.cz.2014@gmail.com, +420 603 805 223 (P. Jiří Polášek).

Radostné a pokojné chvíle přejí a vyprošují
P. Jiří Polášek
zodpovědný za MKH ČR

Daniel Dehner
předseda MCM, spolku
Věra Mrtvá
jednatelka MCM s. r. o.
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Plodem přetvoření v Krista je duchovní plodnost kněze
Úryvek z knihy Pán Ježíš o svých kněžích

Je povinností pastýřů zachovat jednotu

Jak a kdy bude zažehnán tento nedostatek jednoty? V den, kdy moji pastýři a kněží budou přetvořeni ve Mne. V ten den zcela pochopitelně a správně budou vidět věřící v pastýřích a představených
Mne. Když budou vidět kněží Mne v těch, kteří přikazují, bude pro ně snazší růst ve víře, kterou mají
vždy mít. A kněží s pastýři a pastýři s kněžími mezi sebou budou tvořit jediného Ježíše: budou se respektovat, budou se milovat díky jednotě, kterou budou mít ve Mně a se Mnou v mém Otci a v Duchu
Svatém, tj. díky jednotě Trojice budou jedno srdce a jedna vůle.
Pastýři budou vidět Mne v kněžích přetvořených ve Mne a kněží budou vidět Mne ve svých pastýřích. Budou je milovat, jako bych to byl Já, a budou je poslouchat, jako by poslouchali Mne.
Každý pastýř bude nazírat Mne ve svých bratřích a každý kněz Mne bude spatřovat v jiných kněžích, nikoliv vírou, kterou od nich vyžaduji, ale viditelně a reálně, skrze přetvoření každého z nich
ve Mne.
Tak jako Já jsem reálně přítomen v každé posvěcené Hostii, i když trvají její způsoby, tak toužím,
aby všichni moji kněží byli hostie v ciboriu mého Srdce: všichni si rovni, všichni svatí, všichni čistí, zbožštění a plní Ducha Svatého. Ba co více, chci, aby všichni byli jedno, jako Já v množství Hostií nepřestávám být jeden z důvodů mé jednoty.
Jak veliká je jednota Hostií, které tvoří jednu podstatu! Rozdělení způsob se ve Mně ztrácí! A tak
chci, aby to bylo u mých kněží: aby byli jedno v mé podstatě, která utápí tvora ve Stvořiteli skrze dokonalé přetvoření ve Mne, abych v nich zůstával Já, živý a skutečný, v jejich spolupráci působil zevně
i vnitřně, abych působil obrácení a spásu.
Jestliže někteří kněží jsou ve Mne přetvořeni a jiní ne, ti první musí mít pro ně pohled lásky a sladkosti, musí napravovat a odpouštět, radit, dokonce i trpět pro ty, kteří nejsou přetvořeni ve Mne. Jejich úkolem je prosit, prosit Otce, žádat, naléhat, obětovat se, protože modlitba spojená s obětí dosáhne všeho.
To je poslání, které mají svatí pastýři vůči kněžím, stejné, jako bylo moje. A to je poslání lásky,
ke kterému jsou zavázáni kněží přetvoření ve Mne ve vztahu ke svým bratřím: poslání lásky, lásky, která napravuje s cílem lásky spasit je.
Další velice důležitý bod: jestliže kněží mají povinnost přivádět duše ke spáse, obětovat se za duše,
mají ještě větší povinnost poskytovat svým spolubratřím všemi možnými způsoby za všech okolností,
příhodných i nepříhodných, nezbytnou pomoc pro jejich posvěcení.
Jestliže kněží mají vůči všem duším povinnost předcházet zlu, tím více to musí dělat ve své vlastní kněžské rodině: pro ty, kteří jsou s nimi jedné krve, pro své bratry v kněžství. V tomto směru existuje
smutná nedbalost, nad kterou pláču!
A nejen pastýřů se týká povinnost držet ruku nad kněžími, kteří zbloudili, ale platí to i pro jejich spolubratry všemi možnými prostředky. Nemají-li jiné, ať se utečou k modlitbě a pokání, ať volají k nebi, aby
potřeli Zlého a vytrhli mu kořist. Nezáleží na tom, když svět neví, kdo zachránil kněžskou duši.
Biskupové, faráři, představení na jakémkoliv místě musí zpytovat svědomí a rozhodnout se pro větší starostlivost a bdělost nade vším, co není v tomto směru v pořádku. Mají-li podezření, že není něco v pořádku u kteréhokoliv z jejich kněží, ať dělají všechno, aby zamezili a vyťali příležitost k hříchu.
Pro pomoc lásky v těchto případech je potřebnější božská moudrost než lidská. Je třeba všechno přikrýt láskou a použít největší možné diskrétnosti a smířlivosti, jaká existuje. To je způsob, který nejvíce
podmaňuje srdce.
Otec vždy slyší svého Syna a s láskou Ho vyslyší. Donucen láskou ke svému Synu poskytne Mu
všechno, oč žádá, až k seslání Ducha Svatého na svět.
Nuže, jestliže kněží budou druhým Mnou, můj Otec bude v nich vidět Mne a neodepře jim nic z toho, oč budou žádat. A mají od Něho žádat především posvěcení a spásu kněží, kteří zbloudili, kněží
prostopášných, světáckých, vlažných.
Kněží, jak jsem řekl svému Otci, nejsou z tohoto světa. Proto jsem pro ně vyprošoval tolik milostí; ale aby na ně tyto milosti sestoupily, je třeba je vytrhnout ze světa, odejmout svět z jejich srdcí.
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Proto velice doporučuji svým pastýřům a kněžím, aby se přetvořili ve Mne, a doporučuji jim lásku
k mým kněžím, kteří o to nechtějí usilovat, kteří se nezabývají svou dokonalostí a vidí v tomto mém
požadavku jen zbytečné přehánění, které není nutné pro plnění jejich poslání a pro jejich spásu.
Co je horšího, vyskytne se i takový, který se postaví proti této dokonalosti a svatosti s výmluvou,
že ne všichni jsou svatý Pavel. Ale měli by jím být, protože všichni moji kněží jsou vyvolené nástroje, všem jsem dal povolání apoštolů a nezbytnou milost stavu, aby dosáhli velmi vysoké dokonalosti.
Nesmí klást překážky mým záměrům s jejich dušemi: ať naplní své poslání na zemi; ať jsou dokonalí, jako je dokonalý můj nebeský Otec, jinak nebudou schopni odvést míru, kterou můj Otec požaduje, ani nebudou mít onen svatý a čistý vliv, který získává duše, pokud se nepřetvoří ve Mne a neopustí definitivně hřích, nebudou praktikovat ctnosti a přijímat dary, které Duch Svatý zdarma uděluje těm,
kteří se k němu přibližují, a těm, kteří horoucně touží utéci se do jeho Stínu a přijmout jeho plodnost
vlastnit Ho. (CC 51, 347–357)

Jak velice potřebují moji kněží opatrnost

Častá chyba kněží, která má hluboký odraz zaměřený proti Mně, je skutečnost, že nedokážou
správně hodnotit různé situace, a to se stává velmi často.
Ti, kteří mají odpovědnost za duše, potřebují velmi nutně ctnost předvídání. Není možné všechno řešit
podle jednoho modelu a všechno podřizovat jednomu tuhému kritériu. Ostatně často ti, kteří velmi mnoho vyžadují od druhých, jsou velmi shovívaví sami k sobě…
Nemají stejnou míru, s jakou dávají a přijímají, jsou přísní v soudech, a to často jen z pýchy. Prozíravost! Jak velice potřebují mnozí kněží tuto kardinální ctnost! Jak je pro některé povahy obtížné nezacházet do krajností! Nedokážou žádat po duších jen to, co mohou dát, míchají se do věcí, po kterých
jim nic není, a chtějí uplatňovat na všechny stejné měřítko a postupovat vůči všem se stejnou přísností.
Kněží musí vždy brát v úvahu konkrétní situaci každé rodiny, každé země, každé sociální skupiny,
každé duše.
V tom, co se týká víry, nauky a evangelia, nesmí z lidských ohledů vypustit ani jedno písmeno a dělat nevhodné a hříšné ústupky, ale ve světle Boží moudrosti musí zvažovat, měřit a přizpůsobovat
svoje kritéria podle toho, co je dovoleno, aby nezacházeli za dovolené hranice, nepoškozovali Církev
a nevzdalovali duše z jejího klína.
Mluvím o této záležitosti, protože je významnější, než by se mohlo zdát. Jen Já mohu zhodnotit její vnitřní
i vnější důsledky pro Církev a na poli duší. Mohou se jevit jako nevýznamné, ale naopak, jsou velice důležité.
Knězi, který obětuje svůj život, aby plnil svoje povinnosti, dávám mučednickou korunu. Nechci to, co
je nepřijatelné a nerozumné, ale oběti, rozumnou horlivost, a především lásku, lásku, lásku! Když jde
o záchranu duší, vlažnost a otálení nejsou láska. Často to není láska ke Mně, protože převládá sebeláska, egoismus, vlastní pohodlí, maření času, dokonce změkčilost.
Často se mylně směšuje božská a lidská chytrost, a to je důsledek sebelásky. Ta první je ctností, ta
druhá neřestí, je to jen egoismus a sebeláska atd.
(…) (CC 51, 246–257)
Z knihy Conchita Cabrera de Armida: Pán Ježíš o svých kněžích.
Přeložil PhDr. Lubomír Štula.
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