Zpráva k 3. Nočnímu modlitebnímu procesí na Svatý Hostýn

V noci z 2. na 3. listopad 2018 se konalo už třetí Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn.
Přes to, že předpověď počasí nebyla příliš příznivá, o půl dvanácté v noci se na parkovišti
v Bystřici pod Hostýnem choulilo do svých pláštěnek kolem 150 odhodlaných poutníků. Po
přivítání od organizátorů (společenství Večeřadla Křenovice, www.veceradlo.cz ) se procesí,
osvětlené loučemi a baterkami, vydalo za zvuků mariánské písně vstříc vrcholu Svatého
Hostýna s cílem vyprosit zastavení zla, které se pod různými převleky snaží rozvrátit samotné
základy Božího řádu stvoření. Věříme, že dešťové kapky, které nás během výstupu vytrvale
provázely, nebyly to jediné, co padalo z nebe. Postupně jsme se pomodlili tři růžence ve
spojení s dušemi v očistci, s dušemi těch nejmenších usmrcených při potratu a s dušemi
našich drahých zemských patronů i všech našich předků, kteří se už radují ve světle ráje.
Prosili jsme především za ochranu rodiny, za ústavní zakotvení manželství muže a ženy, za
neschválení Istanbulské úmluvy a odmítnutí gender ideologie. Věříme, že nebeské milosti
přicházely všem potřebným, hlavně těm, kteří bojují na obou stranách pomyslné barikády,
aby Duch Svatý svými vnuknutími vedl jedny k obrácení a poznání pravdy a druhé
k vytrvalosti a setrvání v dobrém.
Ve 2:45 hod. jsme už byli všichni ukryti v suchu pod ochranným pláštěm Vítězné ochránkyně
Moravy, Panny Marie a v modlitbě se spojili s těmi, kteří se od půlnoci v bazilice modlili na
stejné úmysly. Mši svatou celebroval P. Petr Gatnar, sekretář olomouckého arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera, pod jehož záštitou se Noční modlitební procesí konalo. Díky
P. Petrovi jsme byli povzbuzeni vřelými slovy během kázání. Po Mši svaté byla příležitost
podepsat petice podporující zmiňované úmysly a odnést si brožurky pojednávající
o problematice gender ideologie.
Velké poděkování patří všem, kteří se přišli společně modlit a bojovat. Odejít do nočních
hodin, když venku prší a únava prostupuje celým tělem, nebylo lehké. O to větší oběť všichni
přinesli a věříme, že dobré plody tohoto snažení na sebe nenechají čekat. Kéž se rozrůstá
počet modlitebních procesí do všech mariánských svatyní na našem území, neboť P. Maria
vždy vyslyší prosby nás všech, kteří jsme jí byli svěřeni.
Za organizátory
Markéta Maria

