2.500 růženců P. Marii k narozeninám
V noci ze 7. na 8. září 2018 se uskutečnilo Noční modlitební procesí z Bystřice pod Hostýnem
na Sv. Hostýn. Zúčastnilo se jej přes 800 pěších poutníků z celé ČR i ze Slovenska a mnoho
dalších přijelo auty k bazilice na noční Mši sv. slouženou P. Jiřím Šolcem. Poutníci se cestou
pomodlili 3 růžence za ochranu rodiny, za ústavní zakotvení manželství muže a ženy a za
odmítnutí gender ideologie nepřijetím Istanbulské úmluvy.
Vítězné ochraně Moravy, P. Marii, k jejím narozeninám, jsme tak mohli po příchodu do baziliky
svěřit přes 2.500 růženců pomodlených v naprosté usebranosti při nesnadném výstupu na
vrchol. Před zaplněnou bazilikou kázal o všech zmíněných úmyslech - strhujícím způsobem
sobě vlastním - P. Marián Kuffa ze Slovenska.
Srdečné poděkování patří všem, kdo jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci pouti,
duchovní správě na Sv. Hostýně, Matici Svatohostýnské, zúčastněným kněžím, varhaníkovi a
schole z Křenovic a Kojetína, všem nemocným spojujícím své bolesti a utrpení za zdar poutě a
především všem ochotným poutníkům, kteří se neváhali vydat i v pozdních nočních hodinách
bojovat proti rozpínajícímu se liberalismu v jeho zhoubných podobách (díky za neokázalé
spoluputování exposlankyni paní Jitce Chalánkové, kterou rádi podpoříme v nadcházejících
senátních volbách).
Ukázněnost, usebranost a zápal poutníků byly příkladné. Kéž Pán odmění každou vaši oběť a
stále drží ve svém náručí i všechny děti, které tak statečně putovali s rodiči. S vděčností také
posíláme poděkování našim bratřím a sestrám ze Slovenska, kteří nás přijeli v našem boji
podpořit. Pán Bůh zaplať všem za štědrost, sbírka pokryje organizační náklady a tisk
informativních brožur, část byla věnována Institutu Krista Velekněze P. Mariána Kuffy.
Za rodiny všech poutníků bude obětováno večeřadlo konané na první říjnovou sobotu, tj. dne
6. října 2018 v 16 hod. v chrámu Páně v Křenovicích u Kojetína (modlitba dvou růženců, Mše
sv., adorace).
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