Večeřadlo – 5. ledna 2019
Bylo obětováno za rozšíření Mariánského kněžského hnutí - na přímluvu sv. Josefa.
Na začátku večeřadla jsme se shromáždili v půl kruhu před oltářem a prosili jsme za
sjednocení v Duchu Svatém.
Pane Ježíši, tak jako Ty jsi spojený v jedno se svým Nebeským Otcem, tak spoj nyní
v jedno i nás všechny, modlící se zde ve večeřadle, abychom žili v jednotě a bratrské
lásce!
Vzývali jsme naše svaté patrony a především sv. Josefa a P.Marii, Matku jednoty křesťanů.
(Skrze vizi darovanou jedné ze zúčastněných sester, bylo ukázáno, jak se nad námi začali
shromažďovat andělé a pak zástup svatých modlících se s námi).
Po Korunce k Božímu milosrdenství a modlitbách za papeže jsme se modlili dva růžence. Při
radostném růženci jsme rozjímali poselství P. Marie, které nám dala během uplynulého
měsíce:
Tajemství radostného růžence
1. …kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala
Drahé děti, když ke mně, jako k matce přicházíte s čistým a otevřeným srdcem, vězte, že
vás slyším, povzbuzuji, utěšuji a především se za vás přimlouvám u svého Syna. Vím, že
chcete mít pevnou víru a projevovat ji správným způsobem. To, co můj Syn od vás žádá,
je upřímná, pevná a hluboká víra – potom je každý způsob, kterým ji projevujete, dobrý.
Víra je nádherné tajemství, které se chová v srdci. Ona je mezi Nebeským Otcem a
všemi jeho dětmi, pozná se podle plodů a podle lásky, kterou se projevuje ke všem
Božím stvořením. (Poselství z Medžugorje, 2. 12. 2018, 1. část)
2. …se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila
Apoštolové mojí lásky, děti moje, mějte důvěru v mého Syna. Pomozte, aby všechny
moje děti poznaly Jeho lásku. Vy jste moje naděje – vy, kteří se snažíte mít upřímně rádi
mého Syna. Ve jménu lásky, pro vaši spásu podle vůle Nebeského Otce a podle mého
Syna, jsem tu mezi vámi. Apoštolové mojí lásky, ať při modlitbě a oběť vaše srdce budou
ozářena láskou a světlem mého Syna. Ať to světlo a láska ozařuje všechny ty, se kterými
se setkáváte, a vrací je mému Synu. Já jsem s vámi. Zvláštním způsobem jsem při
vašich pastýřích. Svojí mateřskou láskou je osvěcuji a povzbuzuji, aby rukama
požehnanýma od mého Syna žehnali celý svět. Děkuji vám.
(Poselství z Medžugorje, 2. 12. 2018, 2. část)
3. …kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila
Moje milované děti! V tu přesvatou noc, když Pánův anděl oznámil pastýřům radostnou
zprávu, že se v Davidově městě narodil Spasitel, oni hned s živou vírou vstali, aby našli
novorozené malé dítě. Skrze živou víru viděli pravého Boha v mém náručí. Vždy, když
přicházíte ke Mně, najdete v mých rukou pravého Boha, jediné Světlo pravdy. Vkládám
vás do lásky Ježíšova a Mého Srdce. (Poselství z Dechtic,15. 12. 2018)
4. …kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala
Drahé děti! Přináším vám svého Syna Ježíše, který je Králem míru. On vám dává mír, a
ať není jenom pro vás, ale, dítka, noste ho druhým v radosti a pokoře. Já jsem s vámi a
modlím se za vás v tomto milostiplném čase, který si vám Bůh přeje dát. Moje přítomnost
je znamením lásky, dokud jsem tady s vámi, abych vás chránila a vedla k věčnosti.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. (Poselství z Medžugorje, 25. 12. 2018)

5. …kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla
„Drahé děti, tento milostiplný den vás vybízím k lásce. Dítka, Bůh vás má nesmírně rád a
proto, dítka, plní důvěry, nehledíc nazpět, ale beze strachu a v plnosti, mu odevzdejte
svá srdce, aby je Bůh naplnil svojí láskou. Nebojte se věřit Jeho lásce a milosrdenství,
protože Jeho láska je silnější než všechny vaše slabosti a strach. Proto, děti moje, plni
lásky ve svých srdcích důvěřujte Ježíšovi a řekněte mu svoje Ano, protože On je jediná
cesta, která vás vede k věčnému Otci. (Poselství z Medžugorje, 25. 12. 2018, pro
Jakova Čolo)
Tajemství růžence světla
Před jednotlivými desátky růžence světla jsme četli úryvky z Modré knihy, ve kterých nám P.
Maria dávala za vzor svého nejčistšího snoubence, sv. Josefa. On je nám všem příkladem,
jak se má s láskou, čistotou, s vírou a vytrvalostí podporovat Boží plán (poselství „Dívejte se
na mého snoubence Josefa“ z 19. března 1984; „Ochránce a obhájce“ z 19. 3. 1996).
P. Maria nás vybízí, abychom svěřovali sebe i Mariánské kněžské hnutí jeho mocné ochraně.
„Tak jako dovedl chránit ohrožovaný život Dítěte Ježíše, tak bude nyní ochraňovat toto mé
Dílo lásky ve chvílích, kdy bude mým protivníkem napadáno a potíráno.“
Sv. Josef se nám stal skrze slova P. Marie zase o něco bližší a tak jsme s velkou vděčností
svěřili celé večeřadlo - obětované za rozšíření Mariánského kněžského hnutí - právě sv.
Josefovi, tomuto mocnému ochránci a obhájci. Současně jsme mu svěřili také sebe a své
rodiny recitací následující modlitby:
Ó, slavný patriarcho, svatý Josefe!
Ty, kterého Bůh vyvolil nad všechny muže, abys byl pozemskou hlavou nejsvětější
z rodin, vroucně tě prosím, přijmi mne do záhybů svého přesvatého pláště a buď mi
ochráncem a obhájcem; buď správcem mé duše a celé mé pozemské rodiny! Ze
všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu nejvyšší čest: starat se, vést, živit a
dokonce objímat Mesiáše, o kterého by se tak rádi starali mnozí králové.
Od této chvíle si tě volím za svého otce, poradce a patrona a prosím tě, abych mohl
vložit do tvé správy i svoje tělo, duši, vše - čím jsem, vše - co vlastním, svůj život i
svoji smrt i smrt svých příbuzných. Pohlédni na mne, jako na jedno ze svých dětí,
ochraň mě od zrady mých nepřátel, viditelných i neviditelných. Pomáhej mi v každé
chvíli ve všech potřebách, utěšuj mě v hořkostech života, hlavně v hodině smrti.
Zanech alespoň slůvko za mne u Božského Vykupitele, kterého jsi směl držet
v náručí, i u Nejblahoslavenější Panny Marie, tvé nejčistší manželky.
Zahrň mne mezi své nejdražší, a já se vynasnažím být hodným tvého patronátu.
Díky tvojí dokonalé poslušnosti Bohu – se můžeš za mne přimlouvat.
Díky svému svatému životu, plnému milosti a dobrodiní – vyslechni moji modlitbu.
Pro své nejsladší jméno - pomoz mi.
Pro své nejsvětější slzy i radosti – potěš mně.
Pro svoje trápení – přimlouvej se za mě.
Od každého zla na těle i na duši – osvoboď mě.
Přede všemi nebezpečími a pohromami, ochraňuj mě.
Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vypros mi skrze své milosrdenství vše, co
je nezbytné pro moji spásu.

Ó, mocný svatý Josefe, ty jsi byl vyhlášený za patrona všeobecné církve, proto tě
vzývám a obětuji nespočetné množství pozdravů tvému nejštědřejšímu srdci, které je
stále připravené pomáhat v jakékoliv potřebě.
Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi, našemu velkému
ochránci na zemi, našemu obhájci na nebi a obránci svatých duší v očistci.
Amen.
Zasvěcením Panně Marii, jsme vstoupili do Jejího Neposkvrněného Srdce a spolu
s Ní jsme prožili oběť Mše svaté (celebroval ji P. Pavel Ryšavý z Kojetína). Klaněním
při následné adoraci Nejsvětější svátosti, nás provedl jáhen Otta. A pak už jsme
jednotlivě přistupovali k překrásnému Jezulátku, které křenovský chrám vlastní, a při
děkování a uctívání Božího Dítěte, jsme si každý z košíčků vytáhli dva lístky, na nichž
bylo uvedeno Slovo z Písma a patron, kteří nás budou provázet letošním rokem, už
devatenáctým v tomto 21. Století.

