Přátelé Boží,
přijměte prosím pozvání k intenzivnímu prožití adventní doby s Božím Dítětem.
Vodítkem nám může být list našich biskupů ze dne 20. 11. 2020 „Prohlášení biskupů
Čech, Moravy a Slezska“ a „Slovo k českému národu“ ze dne 28. 10. 2020. Tyto dva
texty nás vyzývají k úctě k Božímu Dítěti, které v našem národě uctíváme jako
Pražské Jezulátko (a celý svět Ho takto zná). Součástí listu biskupů je i modlitba
zasvěcení Dítěti Ježíš.
Tuto milost, že Bůh našemu národu svěřil své DĚTSTVÍ, nemůžeme nikdy dost
docenit ani pochopit. Ale co můžeme učinit v této nastávající adventní době, je
připravit se co nejlépe na Jeho narození ve svých srdcích. Kéž se nám to daří tak, jak
nás k tomu vyzývá i P. Maria ve svém poselství v Medžugorji ze dne 25. 11. 2020.
Poselství z Medžugorje sdělené vizionářkou Mariji Lunetti 25. listopadu 2020
Drahé děti!
Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se malý Ježíš
zrodil ve vašich srdcích. Otevřete svá srdce Ježíšovi, který se dává každému z vás.
Bůh mě poslal, abych byla radostí a nadějí v tomto čase, a já vám říkám: bez malého
Ježíše nemáte něžnosti ani pocit Nebe, který se skrývá v novorozeňátku. Proto,
dítka, pracujte na sobě.
Četbou Písma svatého odhalíte Ježíšovo narození a radost jako v prvních dnech,
které Medžugorje dalo lidstvu. Historie bude pravdou, která se i dnes opakuje ve vás
a kolem vás. Pracujte a vytvářejte mír skrze svátost zpovědi. Usmiřte se s Bohem,
dítka, a uvidíte zázraky kolem vás. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
Děkujeme Ti, Panno Maria, za Tvá slova a za Tvé příchody na naši zem. Kéž nás
nikdy neopustíš a kéž my jsme poslušní Tvých výzev.
Vzhledem k současné situaci se nemohou pořádat veřejné poutě k Pražskému
Jezulátku, ale můžeme jej uctívat doma ve svých příbytcích, či soukromě zajet do
Prahy a poklonit se Božskému Dítěti v kostele P. Marie Vítězné. Můžeme také
iniciovat ve svém farním společenství PUTOVÁNÍ milostné sošky Pražského
Jezulátka po domácnostech (každý den v jedné rodině).
Naše společenství vydalo v těchto dnech brožurku s modlitbami a dalšími
poselstvími vztahujícími se k Pražskému Jezulátku pod názvem PRAŽSKÉ
JEZULÁTKO PROMĚŇUJE NÁŠ ŽIVOT. Tato brožurka bude rozdávána o prvních
sobotách při večeřadlech v Křenovicích. Pokud na tato večeřadla nejezdíte a máte
zájem o brožurku, domluvte se na poslání na tel. č. 732 465 367.
Bůh nám ve svém poselství k českému národu dává velké zaslíbení:
„…Každý, kdo k této Lásce ukryté v malinkém Dítěti bude volat, bude se jí
zasvěcovat, vystavovat ve svých domovech malý Betlém a přicházet, aby se tomuto
Dítěti v Betlémě poklonil, každý bude pod Mou zvláštní ochranou. Konejte zástupně
tato klanění a projevování úcty a vděčnosti i za ty, kteří tak nekonají. Skrze tuto úctu
se povalí vaším národem Moje Moc a bude vyhánět moc zlého…“
Kéž nepromarníme tuto Boží příležitost a letošní advent se stane pro náš národ
začátkem jeho obrácení a vyjití v pravdě za novým životem po cestě, kterou je
JEŽÍŠ. K tomu nám mohou posloužit i modlitby k Jezulátku, např, Korunka k Děťátku
Ježíš, modlitba Klanění Jezulátku a Litanie o životě Ježíše.

Díky nesmírné Boží milosti se slovo z vnuknutí jedné omilostněné duši, slovo
biskupů a slovo P. Marie prolnulo v jedno: skrze naši úctu k Jezulátku se rozlije
nad naší zemí „milostivé léto“.
Děkujeme za sepětí v modlitbách.
Za společenství Večeřadla Křenovice
Markéta Maria

