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Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená
Pannou Marií bezprostředně (při zjevení), nýbrž jako její slova přijatá Donem Stefanem
Gobbim formou tzv. vnitřní řeči (viz dále v úvodu).
Jeho Svatost papež Pavel VI. dne 14. října 1966 potvrdil dekret Posvátné kongregace pro
šíření víry (č. 58/59 A. A. S.), který dovoluje uveřejňování spisů, týkajících se nadpřirozených
zjevení apod., i když nemají „Nihil obstat“ církevní autority. U soukromých zjevení
a podobných jevů, k nímž se doposud církevní autorita v Římě nevyjádřila, podřizujeme
se jejímu konečnému úsudku.
Kniha je vytištěna nekomerčně a je distribuována zdarma. Nikdo tedy není oprávněn
požadovat za ni nějaký obnos. Je však možné dobrovolně přispět na náklady tisku
a distribuce.
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„Kdo dnes není s papežem, nebude už moci zůstat v pravdě. Svody zlého
ducha se staly tak zákeřnými a nebezpečnými, že mohou oklamat každého.
Mohou padnout i dobří. Mohou padnout i učitelé a vědci. Mohou padnout
i kněží a také biskupové. Nikdy nepadnou ti, kdo jsou stále s papežem.
Proto z vás chci utvořit šik uspořádaný a pozorný, poslušný a povolný, který
vyplní i přání tohoto mého prvního přemilého syna, zástupce mého Ježíše.“
7. 8. 1976

Svatý otec Jan Pavel II. v rozhovoru s Donem Gobbim po koncelebrované mši svaté
u příležitosti 25. výročí kněžského svěcení P. Gobbiho 20. 12. 1989.

SV. JAN PAVEL II.,
PATRON MARIÁNSKÉHO KNĚŽSKÉHO HNUTÍ
Píše o tom sám Don Gobbi 8. 12. 2007: „Na znamení vděčnosti navrhuji, aby byl Boží
služebník Jan Pavel II. považován za patrona Mariánského kněžského hnutí.“
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Totus tuus Maria
kněz

Don Stefano Gobbi
animátor
Mariánského kněžského hnutí
a
Mariánského hnutí
„… a tvou farností je celý svět…“
(sv. Jan Pavel II.)
* Dongo
22. 3. 1930
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† Milán
29. 6. 2011

Moje duchovní závěť
Ave Maria

Milán 1. ledna 2011
První sobota v měsíci i roku

Přijímám smrt jak a kdy bude Pán chtít, opakuje v Neposkvrněném Srdci Panny
Marie své ANO Boží vůli.
Jako svou duchovní závěť zanechávám všechno, co je napsáno v knize „Kněžím,
přemilým synům Panny Marie“, a potvrzuji, že všechna poselství, která obsahuje, jsem
přijal formou vnitřní řeči.
Přeji si, aby na zádušní mši sv., v duchu vděčnosti Pánu a Panně Marii, všichni zazpívali Magnificat…
Přeji si velmi jednoduchý pohřeb: ať se místo květinových darů konají skutky lásky.
Přeji si být pochován v Dongo, v kostele Madonna delle Lacrime (Plačící Panny Marie)
pod oltářem Ukřižovaného. Pokud by to nebylo možné, prosím o provizorní uložení
v kapli kněží na hřbitově v Dongo.
Tak, jak jsem zasvětil Neposkvrněnému Srdci Panny Marie každý okamžik svého
života, zasvěcuji mu i svůj přechod ze země do nebe a z času do věčnosti.
Všem děkuji za přijatá dobrodiní. Prosím o odpuštění ty, které jsem, ač nechtě,
urazil.
Všem členům Mariánského kněžského hnutí a Mariánského hnutí slibuji svou
osobní ochranu a mimořádnou pomoc z nebe, kam doufám, že se dostanu pro Pánovo milosrdenství a s pomocí vaší modlitby.
Pozdravuji vás v očekávání, že se všichni setkáme pod slavným pláštěm Královny všech svatých, a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Kněz Don Stefano Gobbi
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Představení 26. vydání
Po uveřejnění 25. (italského) vydání knihy „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“, se staly tři události, které mají zvláštní význam pro Mariánské kněžské hnutí.
1. Smrt sestry Lucie z Fatimy, která byla duchovně velmi spojená s naším Hnutím
a osobně se účastnila na večeřadle, které jsem měl pro sestry karmelitánky v Coimbře.
2. Smrt papeže Jana Pavla II.
Po šesti měsících od svého zvolení za nejvyššího velekněze, 26. 4. 1979, mě pozval
ke koncelebraci v jeho soukromé kapli ve Vatikánu.
Od té doby více než 20 let jsem se vždy v prosinci účastnil jako koncelebrant mše
svaté se Svatým otcem a informoval ho o rozvoji MKH a večeřadel, které jsem pořádal ve všech částech světa, k čemuž jsem dostával od papeže útěchu, povzbuzení a jeho apoštolské požehnání.
Během jednoho takového setkání jeden kněz, který mě doprovázel, mu řekl, že je
farářem v jedné římské farnosti, a tehdy papež Jan Pavel II. ukázal rukou na mě a řekl
mi: „A tvojí farností je celý svět.“
Jsem přesvědčen o tom, že Svatému otci byl zjeven plán Panny Marie, kterým založila toto své Hnutí pro církev našich časů, a on ho miloval, bránil a ochraňoval svou
papežskou autoritou.
Proto na znamení vděčnosti navrhuji, aby byl Boží služebník Jan Pavel II. považován za patrona Mariánského kněžského hnutí.
3. Zvolení Benedikta XVI. za nejvyššího velekněze, který jako kardinál a prefekt
Kongregace pro nauku víry sledoval MKH, aby bylo vždy v souladu s katolickou vírou
a aby bylo v ustavičném a pokorném souhlasu s učitelským úřadem církve.
Mariánské kněžské hnutí nemohlo mít právní a oficiální schválení, protože nemá
vlastní stanovy, což je nezbytné k tomu, aby je hnutí mohlo dostat.
Mariánské kněžské hnutí nabízí jen tři životní závazky:
a) zasvěcení kněží Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;
b) jednotu s papežem a s biskupy s ním sjednocenými;
c) nabídku věřícím zažít duchovní zkušenost se zasvěcením Panně Marii.
V první časti úvodu ke knize jsou vysvětleny tyto tři závazky jako základní prvky
jeho spirituality.
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Přesto se Mariánské kněžské hnutí rozšířilo do všech častí světa tichým a nenápadným způsobem, jako lék na uzdravení mnoha těžkých nemocí, kterými trpí naše milovaná svatá Matka církev v časech tak těžkých a bolestných.
Jaký je vztah mezi Mariánským kněžským hnutím a knihou „Kněžím, přemilým
synům Panny Marie“?
Kniha je vzácnou pomůckou pro Hnutí, protože podporuje jeho šíření a hluboké
pochopení jeho spirituality.
Z nespočetného ovoce této knihy se dá vyvodit, že příčinu je třeba hledat jen v duchovním světle, které na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie sestupuje
od Ducha Svatého do mysli a do srdce toho, kdo vezme tuto knihu do rukou.
Kniha „Kněžím, přemilým synům Panny Marie“ není na pultech knihkupectví, protože se rozdává ve večeřadlech členům Hnutí.
Myslím, že je nutné ještě upřesnit, že to, co je v knize obsaženo, je třeba chápat jako „vnitřní inspirace“.
Pro úplné pochopení tohoto důležitého aspektu vám radím, abyste si dobře pročetli celou druhou část úvodu, kde jsou vysvětlena teologická kritéria pro pochopení
knihy.
Samozřejmě jsem ochoten převzít plnou teologickou, duchovní a pastorační zodpovědnost za to, co se v knize předkládá, a chci zdůraznit, že duch a závazek Hnutí se
úplně a věrně shodují s učitelským úřadem papeže a biskupů s ním spojených.
Svěřuji Panně Marii toto 26. (italské) vydání knihy, aby přispělo k vítězství jejího
Neposkvrněného Srdce, předpovězeného ve Fatimě, a aby se každým dnem naplňoval
její tajuplný a mateřský plán.
Přeji všem klidné, nerušené a duchovně prospěšné čtení.
Don Stefano Gobbi
Milán 8. prosince 2007
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
Devadesáté výročí fatimských zjevení
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Kardinál Ignace Moussa
I Daoud
emeritní patriarcha Antiochie pro syrské katolíky
emeritní prefekt Kongregace pro východní církve
Jsme velmi šťastní, že
Mariánské kněžské hnutí,
které založil ctihodný kněz
Stefano Gobbi a stále ho
vede, přišlo na Střední Východ a že do jeho řad vstoupilo mnoho kněží z našich
východních církví.
Večeřadla modlitby, kterých se účastní kněží se
svými věřícími v kostelech
a chrámech, jim přinášejí mnoho milostí, upevňují jejich vytrvalost v povolání a v horlivosti pro spásu
duší.
Při příležitosti třetího vydání „modré knihy“
v arabštině, která obsahuje vnuknutí Panny Marie otci Stefanu Gobbimu, doporučujeme všem východním kněžím a laikům, aby si jí vážili, kráčeli podle příkazů a rad
Svaté Panny a poslechli její neustálou výzvu: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
Oni jsou děti Marie, které budou ozdobeny milostí Boží ve chvílích těžkostí a zkoušek a budou důvěřovat slibu Panny: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“
Zveme tedy všechny členy Mariánského kněžského hnutí k této synovské poslušnosti Synu Spasiteli a udělujeme Vám k tomu své apoštolské požehnání.
Ve Vatikánu 21. 1. 2002
Kardinál Ignace Moussa I Daoud
emeritní patriarcha Antiochie pro syrské katolíky
emeritní prefekt Kongregace pro východní Cirkve
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Znamení času
25. (italské) vydání knihy je rozebráno. I když poselství skončilo 31. prosince 1997,
nadále přicházejí žádosti o knihu ze všech stran.
Tato skutečnost vede k zamyšlení.
Mohli jsme už zaregistrovat, že tato kniha dává odpovědi na hluboké problémy,
které se podstatně týkají duší, a konkrétně potřeb současného života církve.
Ale je tu ještě i něco navíc.
Ze čtení posledních stran, které rozvíjejí linii společnou pro celou knihu, je možno pochopit, že jsou v ní popsána znamení doby, kterou prožíváme, a způsob jejich
autentické interpretace ve světle Ducha Svatého.
– Především je zde jasně vykreslena hluboká krize víry, kterou předpověděla Panna Maria už ve Fatimě a která se v dnešní době rozšířila a prohloubila. Ustavičné hlásání bludů i uvnitř církve vede k přesvědčení, že prožíváme období velkého odpadu,
o kterém píše sv. Pavel v 2. listu Soluňanům, v třetím verši druhé kapitoly. Toto je i příčina ustavičných výzev, plných starostí, ba i zármutku, abychom kráčeli po cestě pravé
víry a následovali Marii, Pannu věrnou, které se svěřujeme zvláštním způsobem – zasvěcením se jejímu Neposkvrněnému Srdci.
– Pak se tu zeširoka popisuje situace vnitřní nejednoty církve, způsobená odbojem proti papeži a odmítáním jeho Učitelského úřadu. Bolestná rána, kterou způsobilo schizma Mons. Lefèbvra, je jen vrcholem ledovce hlubšího rozdělení, i když není
ještě otevřeně vyhlášené. Proto ty neustálé výzvy k odvážné, pokorné a silné jednotě s papežem, který má od Ježíše Krista úkol pást jeho stádo, být vzorem v lásce a být
základem celé církve a uchovávat ji v jistotě pravé víry a v pravdě, následující Pannu
Marii, která je Matkou jednoty.
– Kromě toho se v knize velmi zdůrazňuje, že teoretický i praktický ateismus, rozšířený na světové úrovni, vytvořil novou ateistickou a materialistickou civilizaci bez
Boha, která vede k všeobecnému ospravedlňování hříchu, na který se už nepohlíží jako na morální zlo, ale je hromadnými sdělovacími prostředky vyvyšován jako hodnota a dobro. A tak se šíří zvyk žít v hříchu, už se nezpovídat a redukovat povinnost
křesťana jen na společenskou a sociální úroveň, zapomínaje přitom na osobní povinnost křesťana žít v milosti Boží a kráčet po cestě svatosti. Odtud pochází ustavičné
volání po obrácení v asketickém úsilí bojovat proti hříchu a kráčet po cestě modlitby,
pokání, každodenního cvičení se v božských ctnostech víry, naděje a lásky a ve všech
mravních ctnostech, zvláště v pokoře, čistotě, poslušnosti, následujíce Pannu Marii,
která je pro všechny příkladem a vzorem svatosti.
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– Nakonec kniha obsahuje ustavičné a jasné odvolávání se na apokalyptičnost
doby, ve které žijeme, a to je aspekt, který mnohé nejvíc vyvádí z míry, ba i pohoršuje. Ale proč se tomu divit? Nenaznačují snad mnohá znamení, že prožíváme právě tuto dobu?
Všem předkládám na zvážení některá významná slova, která řekl papež Pavel VI.
rok před svou smrtí, v r. 1977, a která jsou v knize Jeana Guittona „Tajemný Pavel VI.“
na straně 152–153:
„Ve světě a v církvi vládne v této době velké znepokojení, a to proto, že je ohrožena víra. Nejednou mi přichází na mysl smutná Ježíšova otázka ze sv. evangelia podle Lukáše:
»Až se Syn člověka vrátí, najde ještě na zemi víru?«
Stává se, že vycházejí knihy, ve kterých je víra na ústupu v některých důležitých otázkách, a že biskupové k tomu mlčí a nepovažují tyto knihy za divné. Toto je podle mne
divné.
Znova a znova si pročítám evangelium o konci časů a konstatuji, že v současnosti se objevují znamení tohoto konce.
Blížíme se ke konci? To nebudeme nikdy vědět.
Je třeba, abychom byli vždy připraveni, ale všechno může trvat ještě velmi dlouho. To,
co mě zaráží, když uvažuji o katolickém světě, je, že se zdá, že uvnitř katolicismu občas
převládá nekatolické smýšlení, a může se stát, že toto nekatolické smýšlení uvnitř katolicismu bude zítra ještě silnější. Nebude však nikdy reprezentovat smýšlení celé církve. Třebas by to bylo malé stádo, jakkoliv malé.“ (Pavel VI.)
Proč se potom pohoršovat, že Maria, Matka církve, dnes zasahuje takovým silným
způsobem, aby si vytvořila toto malé stádce, které zůstane věrné Kristu a jeho církvi?
Mým přáním je, aby kniha každému, kdo ji vezme do rukou, pomohla k tomu, aby
se stal součástí malého věrného stáda, které si Panna Maria každý den formuje a chrání v bezpečném útočišti svého Neposkvrněného Srdce.
Duchovní vedoucí MKH – Don Gobbi
Milán 8. prosince 2007
Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
Devadesáté výročí fatimských zjevení
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