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„Ano, přijdu brzo.“
Amen, přijď, Pane
Ježíši!
Zj 22,20

OSOBNÍ SVĚDECTVÍ
Jmenuji se Hanka, je mi 49 let, bydlím ve Veselí nad
Moravou, jsem vdaná, matka a babička, učitelka jazykové školy.
Pocházím z křesťanské rodiny, ve které jsem prožila pěkné dětství. V pubertě jsem téměř přestala chodit do kostela. Vdávala jsem se brzy a s manželstvím přišlo do mého
života utrpení a zranění. Cesta, po které jsem šla mezi 20.
a 30. rokem života, přesto, že jsem po Bohu toužila, se s Bohem rozcházela. Po revoluci žila naše rodina víc než deset
let v Praze a tam jsem se jednoho dne rozhodla pro biřmování. Byl to krásný návrat do Boží náruče a velká posila do
mého života. Následujících deset let jsem měla za to, že žiju
dobrým křesťanským životem. Občas jsem zajela někam
na exercicie či křesťanský seminář. Bůh mi byl útěchou a
oporou. Když jsme se s rodinou vrátili z Prahy zpátky na
Moravu, jako bych zůstala ležet pod vlastním křížem. Myslela, že už nedokážu vstát, Pán mi však přišel na pomoc.
Přesně si pamatuji silvestrovskou noc před skoro šesti lety.
Všichni v domě už spali, zapnula jsem v podkrovním pokoji PC a brouzdajíc po internetu jsem
narazila na článek P. Michaela Slavíka „Křest Duchem dnes“. Po přečtení jsem si pomyslela,
jestli je to vůbec katolický kněz - vždyť jsem pokřtěná, biřmovaná, ale tady stálo něco zcela
nového. Vypnula jsem počítač, v hlavě jako v úlu…jen jsem v modlitbě zoufalce zvolala: „Jestli je
pravda, co ten kněz píše, tak mně to, Bože, všechno dej a naplň mě Duchem!“ A Bůh dal. Začala
jsem se modlit v jazyku a přišel hluboký pokoj a nezměrná radost. Zakrátko mi Pán ukázal na
sv. Františka z Assisi, o kterém jsem téměř nic nevěděla. Několik měsíců jsem zvažovala, co
s tím a přitom četla knihy o Františkovi. Také jsem na internetu našla texty o františkánské
spiritualitě a to mě tak uchvátilo, že jsem na nic nečekala a vyhledala nejbližší františkány.
Františkánská rodina je mi vzácným pokladem, který mi dal Bůh už tady na zemi. Chtěla
bych povzbudit všechny, ať jste svobodní nebo žijete v manželství - pokud se Vám srdce
radostně chvěje, když slyšíte o sv. Františkovi a františkánech a toužíte putovat hlouběji
do Boha, tak pro nás sv. František založil ve 13.století laický františkánský řád. Můžete mi
napsat na hanna@reichsfeld.cz a více se dočíst na www.sfr.cz .
Ve svém životě jsem zakusila, že Ježíš je skutečně ten, který nejen v době apoštolů, ale
i dnes rozvazuje a osvobozuje, těší, obvazuje rány, hojí a uzdravuje, dává trvalou radost a
pokoj. Je pro mne opravdový přítel tady a teď - Emanuel, živý Bůh. Schoulenou a zraněnou
ovečku postavil na nohy a já mohu jít a svobodně dýchat.
Přeji Vám pokoj a dobro! Hanka Brigita

WWW.VAROVANI.ORG – POSELSTVÍ 550.
550. Poselství Ježíše ze dne 11. září 2012 v 19:30.
NOVÁ ÉRA BUDE VYHLÁŠENA MÝM DRUHÝM PŘÍCHODEM. NENÍ ČASU NAZBYT.
Má drahá, milovaná dcero,
konečně jsi porozuměla radosti z utrpení, když je nabídnuto s odvahou a z vlastní vůle.
Zachráněné duše ti přinášejí slzy radosti, stejně tak, jako jsou i ony naplněny slzami, když
je jim zabráněno klesnout do předsíní pekla.
Věz, že mým posláním je zachránit všechny duše.
Nikdy nezapomeň, že můj Otec dal lidstvu zbraň, kterou potřebuje, aby zachránilo duše milostí ochrany před plameny pekla [poselství 533].
Pochop to, protože skrze ni mohou být zachráněny všechny duše. Jen pomysli na nádherný svět, který leží před vámi.
Nikdo tam nebude truchlit nad žádným členem své rodiny, který by byl ztracen v
pekelných plamenech.
Vy, moji následovníci, máte moc zavřít brány pekla vašimi modlitbami k záchraně duší.
Nepřipusťte, aby má slova byla brána na lehkou váhu.
Neodrazujte lidi od přijetí milosti ochrany před peklem, neboť Já vím, že někteří z mých
posvěcených služebníků se to pokoušejí dělat.
Někteří to dělají z nemístného smyslu povinnosti, ale mýlí se. Tato milost ochrany před pekelnými plameny je darem Boha Otce.
Moji posvěcení služebníci, máte povinnost ji dát Božím dětem, aby jim pomohla zachraňovat duše.
Je toho tolik, co by mělo být uděláno v šíření mého Slova, ale nezbývá dost času.
Jděte vykonávat vaše poslání, moji stoupenci, rozšiřujte moje litanie, zejména modlitbu
milosti ochrany před plameny pekla [litanie č. 2].
Jděte a řekněte také lidem o modlitbě pečetě živého Boha a o modlitbě plnomocných odpustků za odpuštění hříchů [poselství č. 329, 331 a 340].
Byli jste připraveni, abyste nyní uchopili své zbraně ve jménu Boha a pomohli Mi, vašemu
Ježíši, zachránit lidstvo.
Nová éra bude vyhlášena mým Druhým příchodem. Není času nazbyt.
Nezapomeňte: zcela Mi důvěřujte a Já vás osvobodím od starostí a strachu.
Vše, co musíte udělat, je, obětovat se v modlitbě.
Obětujte vaše modlitby za duše, a všechno bude v pořádku.
Váš Ježíš

POSELSTVÍ 533. S LITANIÍ JEŽÍŠ LIDSTVU
533. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012 v 03:15.
PODĚKUJTE MÉMU OTCI ZA DAR JEHO MILOSTI OCHRANY PŘED PLAMENY PEKLA
Má drahá, milovaná dcero,
přál bych si, abys požádala mé stoupence, aby se začali modlit mé litanie JEŽÍŠ LIDSTVU,
od nynějška každý den.
Tyto modlitby přinesou velké milosti a zachrání všechny ty, které zahrnete do
vašich zvláštních záměrů pro spásu jejich duší.
Ta druhá litanie je určena k uctění mého Věčného Otce, který miluje každé své vzácné dítě.

Já pokládám mou hlavu na jeho rámě, mé paže Ho objímají každý den, abych Ho utěšil,
protože se trápí kvůli všem těm nebohým duším, které jsou pro Něj ztracené.
Jděte k Němu, moji milovaní stoupenci a vzdejte mému Otci dík za dar jeho milosti ochrany
před plameny pekla těm, kteří odpoví na jeho volání.
Litanie JEŽÍŠ LIDSTVU (2) – Za milost ochrany před plameny pekla:
Stvořiteli lidstva,
Ó, Nejvyšší Nebeský Otče,
Jsi počátek všech věcí.
miluji Tě.
Jsi zdrojem Lásky.
Uctívám Tě.
Jsi Láskou.
Pane, smiluj se.
Miluji Tě.
Pane, odpusť nám naše viny.
Uctívám Tě.
Velebím Tě.
Podřizuji se Ti.
Chválím Tě.
Prosím Tě o milosrdenství pro všechny
Vzdávám Ti dík za všechny mimořádné
duše, které Tě neznají, které Tě neuctívají,
milosti.
Prosím Tě o milost ochrany pro mé mi- které odmítají tvou ruku milosrdenství.
Nabízím se Ti v mysli, tělu i duši, abys je
lované:
(jmenujte všechny ty, které máte na se- mohl vzít do své náruče, do bezpečí od Zlého.
znamu k záchraně duší)
Prosím Tě, abys otevřel bránu ráje, aby
Nabízím Ti moji věrnost v každém čase.
všechny tvoje děti se konečně mohly sjednoÓ, Otče, nejvyšší na nebesích,
tit v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z
Stvořiteli všech věcí,
nás. Amen.
Stvořiteli vesmíru,
Chci, abyste všichni věděli toto:
Láska mého Věčného Otce je mimo vaši schopnost porozumění.
Je stokrát, nebo ještě více silnější než ta, kterou rodiče chovají ve svých srdcích
pro své vlastní dítě na zemi.
Láska, kterou můj Otec chová ke svým dětem je tak silná, že přinesl mnoho obětí, o kterých
ani nevíte.
Zadržel svou ruku a neseslal mnoho trestů, kterými zamýšlel pokárat své děti.
Jeho trpělivost byla pokoušena až za samou mez.
Urážek hozených Mu do tváře si nevšímal.
Místo toho chce přivést své děti zpátky k Sobě, nikoliv strachem, ale láskou těch jeho dětí,
které Ho milují nejvíce.
Spoléhá na ty z vás, kteří chovají hlubokou a stálou láskou k Němu a ke Mně, jeho Synu, aby
pomohli shromáždit jeho ztracené děti, aby je mohl vzít k sobě.
Přiveďte všechny tyto duše blízké vašemu srdci a položte je nyní před trůn mého Otce a
On, ve svém milosrdenství, vám dá ten největší dar ze všech.
Udělí jim spásu.
Přineste Mu jména temných duší, včetně seznamu těch, které osobně neznáte a proste o
milosrdenství pro jejich duše.
Můj Otec očekává s láskou ve svém srdci vaši šlechetnou odpověď.
Pojďte. Neváhejte, neboť to je ten nejmimořádnější dar svého druhu z nebes.
Vy, z této generace, jste vskutku požehnaní.
Váš Ježíš
Pozn. Další zmiňovaná poselství lze nalézt na www.varovani.org. K poselstvím nutno nahlížet jako k soukromým zjevením, k nimž se zatím závazně nevyjádřila církevní
autorita. Nicméně není-li v rozporu s Božím Slovem a učením církve, není nic špatného
v nich čerpat povzbuzení, posilu a naději…
Ludvík Šojdr

BOŽÍ SLOVO – POKRM PRO DUŠI NA KAŽDÝ DEN
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
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Job 1,6-22; Zl 17; Lk 9,46-50
Ex 23,20-23a; Zl 91; Mt 18,1-5.10
Job 9,1-12.14-16; Zl 88; Lk 9,57-62
Job 19,21-27; Zl 27; Lk 10,1-12
Job 38,1.12-21;40,3-5; Zl 139; Lk 10,13-16
Job 42,1-3.5-6.12-16; Zl 119; Lk 10,17-24
Gn 2,18-24; Zl 128(127); Zid 2,9-11; Mk 10,2-16
Gal 1,6-12; Zl 111; Lk 10,25-37
Gal 1,13-24; Zl 139; Lk 10,38-42
Gal 2,1-2.7-14; Zl 117; Lk 11,1-4
Gal 3,1-5; Lk 1; Lk 11,5-13
Gal 3,7-14; Zl 111; Lk 11,15-26
Gal 3,22-29; Zl 105; Lk 11,27-28
Mdr 7,7-11; Zl 90(89); Zid 4,12-13; Mk 10,17-30
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Zl 113; Lk 11,29-32
Gal 5,1-6; Zl 119; Lk 11,37-41
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Gal 5,18-25; Zl 1; Lk 11,42-46
2Tim 4,9-17b; Zl 145(144); Lk 10,1-9
Ef 1,11-14; Zl 33; Lk 12,1-7
Ef 1,15-23; Zl 8; Lk 12,8-12
Iz 53,10-11; Zl 33(32); Zid 4,14-16; Mk 10,35-45
Ef 2,1-10; Zl 100; Lk 12,13-21
Ef 2,12-22; Zl 85; Lk 12,35-38
Ef 3,2-12; Iz 12; Lk 12,39-48
Ef 3,14-21; Zl 33; Lk 12,49-53
Ef 4,1-6; Zl 24; Lk 12,54-59
Ef 4,7-16; Zl 122; Lk 13,1-9
Jer 31,7-9; Zl 126(125); Zid 5,1-6; Mk 10,46-52
Ef 4,32-5,8; Zl 1; Lk 13,10-17
Ef 5,21-33; Zl 128; Lk 13,18-21
Ef 6,1-9; Zl 145; Lk 13,22-30

PRAVIDELNĚ
• každou neděli v 19 h Velká zpěvárna - setkání Společenství pro Ježíše
PROGRAM NEDĚLNÍCH SETKÁNÍ SPOLEČENST VÍ PRO JEŽÍŠE:
• 7. 10.: 1. neděle v měsíci: s modlitbou za fyzické a vnitřní uzdravení
•14. 10.: 2. neděle v měsíci: s modlitbou za evangelizaci Kroměříže
•21. 10.: 3. neděle v měsíci: společné slavení desátku pro Ježíše s modlitbou za hmotné potřeby,
prosperitu, zaměstnání aj.
•28. 10.: 4. neděle v měsíci: s modlitbou za evangelizační aktivity Společenství

PŘIPRAVUJEME
• Kurzy Alfa – od 26. 9. každou středu Kurzy Alfa v restauraci Bílovicích, vždy od 19 hodin
• Podzimní víkendové setkání Školy křesťanského života a evangelizace proběhne 26. až
28. 10. Více informací přes email : skola@kromeriz.cz nebo tel. 603231601.

PŘIMLOUVEJTE S NÁMI
Každé úterý od 18 h v kapli sv. Tadeáše chválami přimlouváme za milost obrácení pro nás,
pro naše rodiny, pro naši farnost, pro naše město a za úmysly nás a našich přátel předložené k přímluvné modlitbě. Podle možností se každé úterý i postíme na stejný úmysl.

POVZBUZENÍ: BŮH POTŘEBUJE SVĚDKY!!!
Zpravodaj Brána je distribuován ZDARMA na povzbuzení v rozhodnutí vytvářet „Brány“, tj. malá křesťanská
společenství. V případě zájmu o pravidelný odběr pište, volejte, faxujte, mailujte. Za dobrovolné příspěvky na poštovné
děkujeme. Číslo účtu: 1421675369/0800. Doklad o daru, či fakturu na reklamu na internetu na požádání vystavíme.
Adresa: Porta futura o.s. Velké nám. 48, 767 01 Kroměříž. Informace o akcích pořádaných Společenstvím pro Ježíše
na tel.: 603 231 601 nebo tel.fax: 573 336 936, e-mail: brana@email.cz, www.Jezis.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 13849

