DUCHOVNÍ MOBILIZACE od 27. 10. do 8. 12. 2020
za Boží vítězství nad silami temnoty, které se snaží ovládnout celé lidstvo,
za prosazení vítězství Pána Ježíše Krista, které nám vybojoval na golgotském kříži,
za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Přátelé Boží,
již podvakrát jsme byli nuceni odvolat připravované noční eucharistické procesí se
Mší svatou na Svatém Hostýně. Vnímáme, že všechno to, co se děje, je namířeno
především proti Eucharistii. Jsme odpoutáváni od této životodárné síly, od Boha, naší
lásky. Přitom Eucharistie je srdcem Církve, je srdcem našeho života, bez ní
chřadneme. A když je nemocná Církev, je nemocný celý svět.
Je nám vnucováno, že v kostelích na nás číhá velké nebezpečí, že prožívat
s Bohem Jeho oběť se nevyplácí, že svaté Přijímání je bezpečné jen tehdy, když je
přijímáme do rukou… a zatím v supermarketech se v neomezeném počtu mačkáme
při nákupu.
Jakoby se spojily všechny síly bojující proti Katolické církvi, proti Božímu zjevení
a řádu. Drastickým omezením působení Církve se daří vymýtit poslední zbytky
Božího zákona a Boží přítomnosti z lidské společnosti. Písmo nám ale říká: Vzepřete
se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4,7.
Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti
světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských
oblastech. Efez 6,12
Pokud je vaší touhou být účinnou součástí proměny naší země a světa okolo nás,
získat vítězství, které pro nás a naši zemi zamýšlí Bůh skrze Neposkvrněné Srdce
Panny Marie, sjednoťme se a zmobilizujme své duchovní zbraně. Každý z nás se
modlí různě, někteří přijali výzvu našich biskupů modlit se každý večer ve 20 hod.
růženec, a to je dobře. Síly temna jsou ale velmi dobře sjednoceny a postupují
dramatickou rychlostí.
Nabízíme každé ochotné duši společný zápas, opřeni navzájem o sebe, držíce se
za ruku naší nebeské Maminky. Když nemůžeme spolu putovat za Ní na Svatý
Hostýn, modleme se skrze Její Srdce k Bohu, a postupujme dle veršů z Písma, viz
text inspirovaný knihou ŽÍT JAKO SŮL A SVĚTLO. V textu se dozvíme o zaslíbení,
které Bůh dává, když splníme 4 podmínky: UZDRAVÍ NAŠI ZEMI. O jakých
podmínkách je řeč? A jaké zbraně použít, abychom zvítězili? Více v souboru č. 2.
Duchovní mobilizace započne dne 27. října 2020 ve 21 hod. večer (původní
termín Nočního procesí), vyvrcholení bude 8. prosince 2020 na svátek
Neposkvrněného početí Panny Marie, kdy Jí svěříme všechno naše duchovní úsilí –
modlitby, posty, oběti.
V přílohách jsou uvedeny modlitby související s textem rozjímání Žít jako sůl
a světlo. Můžete samozřejmě použít svůj modlitební arzenál a především své srdce,
Modlitby jsou pouze inspirativní, záleží na každém z nás, které z nich se každý den
pomodlíme. V souborech je uvedena Modlitba za český a slovenský národ, rozjímání
k růžencům z Modré knihy, litanie k Drahocenné Krvi Kristově a k uctění Boží Tváře,
verše z Písma demonstrující, co pro nás vykonala Krev našeho Pána Ježíše Krista,
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chvály, zasvěcení aj. Doporučujeme se denně pomodlit modlitbu za český
a slovenský národ a růženec za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Především ale přinášejme Bohu sebe jako oběť při odpírání si jídla za obrácení těch,
kteří nyní vedou válku proti Bohu. Žádoucí je postit se ve středy a pátky nebo i více
dní za sebou. S Boží pomocí a se vzájemnou podporou jistě můžeme obětovat
ve zmíněném časovém období i devítidenní půst. Záleží na podmínkách a dobré vůli
každého z nás. Bez postu a odříkání ale vítězství nedobudeme.
Buďme věrnou a mocnou posádkou u svatostánků nebo při adoracích, a pokud se
nám naskytne příležitost být přítomni Mši svaté, děkujme za hrdinství kněží a
vyprošujme odvahu i ostatním. Kéž nás provází láskyplná slova naší nebeské Matky,
které nám dala 15. května 2020 na Slovensku:
Mé milované děti! V tomto čase poznamenaném nemocí zůstaňte pokojné
důvěřujíce Srdci Mého Syna a Mému přečistému Srdci, v nichž máte útočiště.
Ony jsou pro vás záchrannou lodí před démony, kteří promyšleně ničí svatou
Katolickou církev a budou chtít ničit ještě více. Chtějí udusit každý projev
zbožnosti a zasít plevel světských způsobů.
Vy však se nebojte, ale pevně ve víře důvěřujte přečistému Srdci své Matky,
jejíž vítězství se blíží, neboť jsem Ženou živé víry, která rozdrtí hlavu starého
hada. Modlete se ve svých rodinách posvátný růženec a slibuji vám, že moje
ochranná náruč bude stále nad vámi. Mým velkým přáním je, abyste
si zachovali hlubokou úctu k Mému Synu v Eucharistii.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky až
na věky věků. Amen.
Děkujeme za vzájemné sepětí v této duchovní mobilizaci a věříme v brzké
vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Za společenství Večeřadla Křenovice
Markéta Maria
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