ŽIVOT SVATÉHO PAVLA
O svatém Pavlovi se dovídáme z knih Nového zákona. Kdyby však jeho život neproměnilo
setkání s Ježíšem Kristem, sotva bychom dnes něco o Pavlovi z Tarsu věděli. Seřaď obrázky
podle toho, jak se situace v jeho životě odehrály. Když pak ve stejném pořadí dosadíš
písmenka z obrázků do tajenky, dozvíš se, jak je svatý Pavel v církvi často nazýván.

Farní list:
sv. Mořic - Kroměříž h Hradisko u Kroměříže

TRIO
Červen 2010

Pane, Tebe chválíme, s Tebou slavíme!!!!!
Nyní přichází nesmírně požehnaný čas. Díky „Noci kostelů“ se v tento den setkáváme
nebo jsme se setkali s mnoha lidmi a novými tvářemi, kterým otvíráme posvěcená místa.
Naše kostely jsou především posvátné prostory, ve kterých zakoušíme milost Boží a
dobro a dar společenství. Naše farnost vás chce pozvat na další mimořádná setkání s Bohem
a církví.
Ať žije Ježíš!“ – v tomto duchu chceme oslavit 400 let od založení řádu Navštívení P.
Marie, který sídlí v Kroměříži v klášteře na Koperníkově ulici. Právě 6. června 1610 se
rozhodli sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal založit řád
Navštívení P. Marie z vnuknutí Ducha sv., aby darovali Bohu dcery modlitby, žijící
vnitřním životem tak, aby byly shledány hodnými klanět se Bohu v duchu a pravdě.
„Modleme se: Laskavý Otče Františku a pokorná Matko Jano Františko, prosíme vás,
abyste nás v tomto roce, kdy si připomínáme 400. výročí založení řádu Navštívení P.
Marie, doprovázeli blížeji a důvěrněji. Pomozte nám žít tajemství Navštívení P. Marie,
abychom se dokázaly radovat z Boží přítomnosti v nás a daly se k dispozici bližnímu,
který nás potřebuje. Kéž naše láska k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je znamením, že jsme
zcela oddané lásce k Bohu a našim bratřím. Amen.
Za požehnané působení řádu v naší vlasti poděkuje
o. arcibiskup Jan Graubner při mši sv. v neděli 6. června 2010 v 7.30 hodin
v kapli sv. Kříže na Koperníkově ulici v Kroměříži.
Sestry Navštívení P. Marie zvou na tuto mši sv. všechny farníky a přátele z města a okolí.
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V nastávajícím týdnu slaví církev slavnost Těla a Krve Páně. Slavnost v našem městě
přesouváme na neděli.
V rámci oslav 750. výročí založení kostela bude slavit celé město Kroměříž
– farnost P. Marie a farnost sv. Mořice –
společnou slavnost „Božího Těla“ v neděli 6. 6. 2010 v 10.00 hodin v kostele sv. Mořice.
Při mši sv. uvítáme apoštolského nuncia v České republice arcibiskupa Diego Causera.
Po mši sv. bude následovat průvod městem ke 4 oltářům a průvod bude ukončen
apoštolským požehnáním v kostele P. Marie v Kroměříži. Srdečně na tuto slavnost zveme
všechny občany Kroměříže i přátele ze širokého okolí.
P. Josef

List z kalendáře – červen
1.6. úterý

18.00 hod. – pastorační rada farnosti sv. Mořice – centrum pro rodinu
– účast všech členů nutná, další farníci jsou zváni
2.6. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
16.30 hod. – biblická hodina v učebně u sv. Mořice (viz pozvánka)
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
3.6. čtvrtek 17.30 hod. – adorace k Roku kněží
4.6. pátek
15.00 – 17.00 hod. – svátost smíření u sv. Mořice
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
5.6. sobota 5.00 hod. – farní pouť do Zlatých Hor – odjezd od kostela sv. Jana
Křtitele
6.6. neděle 7.30 hod. – Koperníkova ul. – 400 let řádu Navštívení P. Marie
10.00 hod. - „Boží Tělo“ - společná slavnost Těla a Krve Páně obou
farností, mše sv. u sv. Mořice s průvodem do kostela P. Marie
7.6. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u sv. Mořice
16.30 hod. – vestibul radnice v Kroměříži - vernisáž výtvarné soutěže
„Kostel sv. Mořice – očima mladých výtvarníků“ s vyhodnocením
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
8.6. úterý
celodenní pouť kněží za vlastní posvěcení s arcibiskupem Janem
Graubnerem,
- nebude večerní mše sv. u sv. Mořice
9.6. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
10.6. čtvrtek 7.30 hod. - pouť seniorů na Sv. Hostýn – odjezd autobusu od kostela sv.
Jana
19.30 hod. – kostel sv. Mořice - Musica pro Festo Ecclesiae Sancti
Mauritii
P. J. Vejvanovský, H. I. F. Biber, M. Hantke, F. Götz, J. L. Kuvert
Kroměřížský komorní orchestr – dirigent Adam Novák
Sbor konzervatoře P. J. Vejvanovského pod vedením L. Poláškové
11.6. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.00 hod. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – mše sv.
se zasvěcením
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
12.6. sobota
13.6. neděle
14.6. pondělí 15.00 hod. – biblická hodina v PL (viz pozvánka)
16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
15.6. úterý
16.30 hod. – Muzeum Kroměřížska – oslava 750. výročí založení kostela
- Hudba z kůru sv. Mořice s ukázkami, Mgr. Jitka Kocůrková
- nebude večerní mše sv. u sv. Mořice
16.6. středa 10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
17.6. čtvrtek 14.30 hod. – setkání seniorů ve farním klubu u sv. Mořice
18.6. pátek
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
19.6. sobota 8.00 hod. – brigáda na proboštství
20.6. neděle
21.6. pondělí 16.00 hod. – výuka náboženství pro žáky 6.-9. tříd v učebně u sv. Mořice
18.00 hod. - příprava snoubenců na sv. manželství
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dobré vzdělání v řecké filozofii, zejména ve stoické a platónské. Svým učitelům dával
zvědavé otázky o vlastnostech a možnostech pravého Boha, ale oni mu nedovedli dát
uspokojivé odpovědi. Asi ve svých 30 letech se stal křesťanem. Ovlivnila jej pozorná
četba Písma sv. a věrná víra i hrdinství křesťanů. Byl velmi plodným spisovatelem. Svými
spisy obhajoval křesťanskou víru a usiloval jimi obracet pohany od jejich
modloslužebného pohanství k jedinému, pravému, dokonalému a svrchovanému, živému
a všemohoucímu, milujícímu Pánu Bohu. Protože nikdo nedokonalý a nic nedokonalého
nemá žádný nárok na naši víru, důvěru a úctu náležející jedinému všestranně dokonalému
Bohu, jelikož žádný jakkoliv nedokonalý Bůh nikdy neexistuje.
Zachovala se (v opisech a s mezerami) tři jeho díla: První apologie sv. Justina, Druhá
apologie sv. Justina a Dialog s Tryphonem. Sám se zmiňuje o dalších svých spisech, které
se však nedochovaly. Jeho nejdůležitějším dílem byla „Obrana křesťanského
náboženství“, kterou poslal okolo roku 150 císaři Antoniu Piovi, jeho oběma synům
Aureliovi a Commodovi, římskému senátu i všemu římskému národu.
V dialogu s pohany používal ideu Loga, totiž Božského Slova, která měla protějšek
ve stoické filozofii. Rozváděl myšlenku, že všichni lidé mají ve svém rozumu zárodky
věčného Slova a směřují svou přirozeností, tj. od svého Stvořitele, k božské Pravdě. Tato
božská Pravda se plně a svrchovaně ukázala ve zjevení Ježíše Krista, jakožto Slova
Božího, tedy Loga. Ve svých spisech objasňoval, proč křesťanství je pravá filozofie a
moudrost, že je to naplnění lidské touhy po inteligentním poznání nejhlubších souvislostí
skutečnosti. Cituje hojně Písmo sv., zejména Mojžíšovy knihy, Žalmy a Proroky, zvláště
proroka Izaiáše.
Z poznámek v jeho spisech můžeme poměrně podrobně poznat jeho život. Jeho dílo
Dialog, totiž rozprava s židovským učencem Tryphonem, se odehrálo v Efesu. Sv. Justin
navštívil alespoň dvakrát Řím, kde úspěšně založil školu, v které se vedly disputace.
Škola získala mnoho žáků a posluchačů. Pravděpodobně na udání závistivého pohanského
filozofa Crescense byl Justin v Římě pronásledován. A za vlády císaře Marka Aurelia byl
odsouzen prefektem Říma Rustikem k smrti a popraven.
O jeho smrti, kterou podstoupil se šesti svými žáky (jejich jména jsou: Chariton,
Charito, Evelposto, Paeon, Hierax, Liberianus), máme velmi dobrou zprávu, uchovanou
v dokumentech Acta Martyrum. To byly zprávy o utrpení a smrti mučedníků, které
křesťanské obce sbíraly k uctění jejich památky a předávaly je dalším křesťanským obcím.
Jsou to velmi cenné doklady, které jsou v některých případech, jako je zpráva o soudu a
smrti sv. Justina a druhů, přímo soudními zápisy, doplněnými krátkým úvodem a závěrem.
Uveďme si z nich část: Prefekt Rusticus řekl: Myslíš si, že přijdeš do nebe a dostaneš
přiměřenou odměnu? Justin řekl: Já si to nemyslím; to je něco, co dobře vím a co považuji
za naprosto jisté. Prefekt Rusticus řekl: Přistupte a všichni obětujte bohům. Justin říká:
Nikdo, kdo má pravé smýšlení, nevymění pravou zbožnost za falešnou. Prefekt Rusticus
říká: Jestliže neuposlechnete, budete mučeni bez milosti. Justin odpověděl: To je naše
přání být umučen pro našeho Pána Ježíše Krista a tak být spasen. A všichni mučedníci
řekli: Konej, jak si přeješ. My křesťané neobětujeme modlám. Pak Rusticus přečetl
rozsudek: Ti, kteří nechtějí obětovat bohům a poslouchat císaře, budou zbičováni a sťati
podle zákona. Svatí mučedníci pak odešli na obvyklé místo trestu a při tom chválili
Boha. Tam byli sťati a tak dovršili své mučednictví. Vyznávali při tom svého Spasitele.
Mučedník sv. Justin je patronem apologetů (tedy obhájců víry), lektorů, řečníků a
filozofů. Je zobrazován v plášti učence, většinou s knihou.
Ing. Petr Kvapilík

Uzávěrka TRIA: příspěvky doručte do čtvrtku 17. 6. 2010
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Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:
1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
2. Potěším je ve všech jejich obtížích.
3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.
4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.
5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.
6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.
9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů,
které si zasloužili.
10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.
11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně,
aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2.
neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého)
12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě
přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé
Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

Obrana „zbožňování“ dětí
Nebudete-li jako děti, do Božího království nevejdete.
Správnost našeho pohledu na děti míváme v tom, že jejich bytí a způsoby jednání
pociťujeme jako něco nadpřirozeného, kdežto o sobě a svých způsobech ten dojem
nemíváme. Už to, že jsou děti malé, nám umožňuje, abychom se na ně dívali jako na
zázraky. Pochybuji, že ten, kdo má v sobě trochu jemnosti a fantazie, dokáže pohlédnout
na dětskou ručku a nemít z ní tak trochu strach. Myslím, že komické vzezření dětí je tím
nejvzácnějším poutem, které drží vesmír pohromadě. Jejich vratká důstojnost je dojemnější,
než jakákoli pokora. Jejich vážnost dává všemu konání více naděje, než tisíc všelijakých
umělců. V úžasu jejich velkých zářících očí se zrcadlí hvězdná obloha. A jejich kouzelný,
téměř neznatelný nosík nám dává tu nejdokonalejší představu o legraci, která nás čeká
v království nebeském.
Gilbert Keith Chesterton

Svatí na červen

22.6. úterý
23.6. středa
24.6. čtvrtek
25.6. pátek
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
30.6.

10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
18.00 hod. – vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele studentská mše svatá u sv. Jana Křtitele
17.00 hod. – kostel sv. Jana – slavnostní mše sv., patrocinium kostela
16.00 hod. – setkání malé scholy v učebně
17.30 hod. – setkání velké scholy v učebně
9.30 hod. - Olomouc – svěcení novoknězi v katedrále

sobota
neděle
pondělí 19.30 hod.- Duchovní koncert u sv. Mořice – sbor POLONIA
úterý
17.00 hod. – slavnost sv. Petra a Pavla, mše sv. u sv. Mořice
středa 8.10 hod. – slavnostní mše sv. u sv. Mořice na ukončení školního roku
10.20 hod. - setkání maminek s dětmi
17.00 hod. – mše sv. v kostele sv. Jana

Po dobu měsíce července a srpna budou mše sv. v úterý, středu, čtvrtek
a pátek vždy v 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

List z kalendáře – Hradisko
E 2.6. středa
E 3.6.
E 11.6.
E 12.6.
E 13.6.
E 20.6.
E 27.6.
E 28.6.

19.00 hod. – pastorační rada farnosti na faře – účast členů nutná,
další farníci vítáni
čtvrtek dopoledne – návštěva nemocných
19.00 hod. – „Boží Tělo“
pátek
19.00 hod. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – zasvěcení
sobota 17.00 hod.- sv. smíření pro děti s rodiči před slavností sv. přijímání
neděle 1. sv. přijímání dětí
neděle 9.15 hod. – poutní slavnost v Lutopecnách u zvonice
neděle 9.15 hod. – slavnost sv. Jana Křtitele, mše sv. v Miňůvkách za
farníky z Postoupek
pondělí pouť na Svatý Hostýn

Pozvánka
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která bude ve středu 2.6.2010 v 16.30 hod.
v učebně u sv. Mořice.
Téma: Kniha Genesis – minulost a přítomnost, její dynamika a aktuálnost.
Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu s modlitbou, která bude v Psychiatrické léčebně
v pondělí 14.6.2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Téma: Kniha Genesis – minulost a přítomnost, její dynamika a aktuálnost.
MUDr. Pořízek Bohuslav
Během července a srpna NEBUDOU Biblické hodiny.

Sv. Justin, mučedník (asi 100 - 165), svátek 1. června
Tento světec, nazývaný též Justin mučedník nebo Justin filozof, je řazen mezi raně
křesťanské apologety, tedy obránce víry. Byli to vzdělaní lidé, kteří přijali křesťanství a
hledali dialog s pohany, aby věroučně objasnili svůj přestup ke křesťanství a aby vyvrátili
útočné předsudky a pomluvy proti křesťanům. Do značné míry používali vyjadřovacích
prostředků své doby.
Sv. Justin se narodil okolo roku 100 v pohanské rodině v římském městě Flavia
Neapolis (nyní Nábulus) v Samařsku poblíže starozákonního Sichemu, město Nábulus je
v soudobém Jordánsku. Byl svými rodiči vychováván v pohanské víře. Získal velmi
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XXI. F E S T I V A L
F O R F E S T C Z E C H R E P U B L I C 2 01 0
h 22.6. úterý
- 17.00 hod. - chrám sv. Jana Křtitele Kroměříž
Milan Slavický /CZ/ - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
- 20.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Pěvecký sbor Konzervatoře EA Olomouc /CZ/
František Fiala, Petr Eben, Robert Heinar
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h 23.6. středa - 17.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Josef Rut /CZ/ - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
h 24.6. čtvrtek - 16.00 hod. - chrám sv. Jana Křtitele Kroměříž
Alois Piňos /CZ/ - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
- 20.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Rebecca Rust /USA /- violoncello, Friedrich Edelmann /Germany /fagot /, bassoon Max Stern / Israel / „Songs of Ascent“
h 25.6. pátek
- 17.00 hod. - chrám sv. Jana Křtitele Kroměříž
Jan Hanuš /CZ/ - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
h 26.6. sobota - 16.00 hod. - chrám sv. Jana Křtitele Kroměříž
Josef Adamík /CZ/ - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
- 20.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Miloslav Ištvan Quartet /CZ/
M. Ištvan, Arne Linka
h 27.6. neděle - 14.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Ensemble Konvergence Praha /CZ/
Ondřej Štochl,Tomáš Pálka, Albert Breier
h 28.6. pondělí - 17.00 hod. - chrám sv. Jana Křtitele Kroměříž
Petr Pokorný / CZ / - vzpomínkový poslechový pořad z díla skladatele
- 20.00 hod. - chrám sv. Mořice Kroměříž
Závěrečný koncert Kroměříž
Nao Higano /Japan/- soprano
Marek Vrábel /SK/ - organ
P. Eben, J. Grešák, V. Kubička, I. Parík, J. Beneš, J. Malovec

Radio PROGLAS
Už 15 let vysílá svoje pořady Radio Proglas – jediné křesťanské rádio v České
republice.
Rádio pro celou rodinu, vysílající kvalitní křesťanské pořady, bez reklam. Rádio
vysílá pouze díky velké obětavosti jeho pracovníků a také díky podpoře ze strany jeho
posluchačů, členů Klubu přátel Radia Proglas a díky jejich dobrovolných finančních
příspěvků na zajištění provozu Radia Proglas.
Obracím se na Vás všechny s prosbou – zapojte se do velkého díla ke slávě Boží. Stačí
tak málo … Bližší informace na www.proglas.cz/klub.
Připojte se i Vy k členům Klubu přátel Radia Proglas a podpořte jeho činnost. Příspěvek
je dobrovolný a stačí pouhé 2,- Kč denně (cca 600,- Kč ročně).
Vaše přihlášky se svými dary můžete odevzdat v sakristii, ve farní kanceláři, případně
se můžete obrátit přímo na mne.
Pokud se stanete členy, pak Vám 3x ročně přinesu zpravodaj Radia Proglas. V únoru
v něm bude přiloženo vyúčtování darů za uplynulý rok.
Radio Proglas Vám ve svých pořadech přinese nejen zábavu, soutěže a poučení.
S Radiem Proglas se můžete každý den modlit ranní chvály, polední modlitbu, růženec a
TRIO, strana 4

večerní chvály. Navíc každé úterý je za všechny přátele Klubu přátel Radia Proglas
sloužena mše svatá.
Pokud se rozhodnete podpořit činnost Radia Proglas, pak Vám děkuji za podporu a
těším se na spolupráci s Vámi.
Věra Horáková, KAPR Radia Prohlas, tel. 776 200 478

Modleme se se svatou Faustynou k Božímu milosrdenství
Svatá Faustyna zaznamenávala své myšlenky, zážitky ze setkání s Ježíšem, své modlitby
i příběhy osobního života do „Deníčku Božího milosrdenství v mé duši“ (Dn). Spojme se
s ní v modlitbě k Božímu milosrdenství. Její modlitby jsou zároveň bezprostřední reflexí
života a vztahu. V jejích modlitbách je zachycena zároveň situace sjednocení s Ježíšem,
její naprostá odevzdanost, hluboká pokora, víra, naděje a láska, její ochota a touha žít
plnost svého povolání ve službě a oddanosti Božímu milosrdenství. Její modlitby jsou
výzvou a příkladem pro každého z nás. Sv. Faustyna projevuje nekonečnou touhu po
konečném cíli – oslavě a velebení Boha a spáse duší.
„Velebím Tě, Stvořiteli a Pane, skrytý v Nejsvětější svátosti. Velebím Tě za všechna Tvá
díla, v nichž nacházím tolik moudrosti, dobroty a milosrdenství. Pane, rozesel jsi tolik
krásy po zemi a ona nám vypráví o Tvé kráse, přestože je pouze Tvým slabým odleskem,
Kráso nevýstižná. Ačkoliv ses schoval a ukryl a ukryl jsi svou krásu, můj zrak osvícený
vírou Tě vidí a má duše poznává svého Stvořitele, své nejvyšší dobro, a mé srdce je zcela
uchváceno modlitbou chvály. Stvořiteli můj a Pane, Tvá dobrota mě vede k tomu, abych
se osmělila s Tebou hovořit – Tvé milosrdenství působí, že mezi námi mizí propast dělící
Stvořitele od stvoření. Rozmlouvat s Tebou, Pane, je rozkoší mého srdce. V Tobě nacházím
všechno, po čem mé srdce může zatoužit. Zde Tvé světlo osvěcuje mé myšlení a činí je
schopným stále více Tě poznávat. Zde na mé srdce stékají prameny milostí, zde má duše
čerpá věčný život.
Stvořiteli můj a Pane, Ty, jediný nad tyto dary, mi dáváš sám sebe a těsně se sjednocuješ
se svým ubohým tvorem. Zde si naše srdce rozumějí bez hledání slov; tady nemůže nikdo
náš rozhovor přerušit. To, o čem s Tebou mluvím, Ježíši, je naše tajemství, o němž se
stvoření nedozví, ani andělé se zeptat nesmějí. Jsou to tajná odpuštění, o nichž ví pouze
Ježíš a já – je to tajemství jeho milosrdenství, které objímá zvlášť každou duši. Za tuto
Tvoji nesmírnou dobrotu Tě velebím, Stvořiteli a Pane, celým srdcem i svou duší. I když je
má chvála tak ubohá a malá, přesto zůstávám klidná, vždyť vím, že Ty víš, že je upřímná,
i když tak nedokonalá…“ (Dn 1692).

Boží milosrdenství - Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:
V letech 1673-75 se svaté Markétě Marii Alacoque v Peray-le-Monial zjevuje Kristus a
projevuje nesmírnou lásku svého Božského Srdce.
Ježíš jí odhalil zázraky své lásky a tajemství svého Nejsvětějšího Srdce.
V r. 1687 Ježíš Markétě jednou v pátek při sv. přijímání sdělil svůj slib: „Slibuji, při
nesmírném milosrdenství svého Srdce, že moje všemohoucí láska propůjčí všem, kteří po
devět po sobě jdoucích prvních pátku v měsíci Mne přijmou, milost, že u nich setrvám až
do konce. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svatých svátostí. Božské Srdce jim bude
bezpečným útočištěm v jejich posledních okamžicích.“
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