
» Otec Pio mluví ke světu « 

 (díl 1.) 

Svatý otec Pio celý svůj pozemský život zasvětil službě Bohu a lidem. Ale i po jeho smrti 

ho Bůh obdařil milostí dále pomáhat. Na jeho přímluvu dochází i k zázrakům. Kromě toho 

předal svému spolubratru důležité i povzbudivé informace, které byly postupně otisknuty 

v časopise REGINA, kterou vydává pan Dr. Mráček. Já se to snažím jen přepsat a uveřejnit na 

svých internetových stránkách. Svatý otec Pio je mým biřmovacím patronem a jeho život mě 

oslovuje.  

 Otec Pio se po smrti zjevil svému spolubratru 

kapucínovi a předal mu toto poselství: Milý bratře, 

piš! Neboj se! Jsem pater Pio! Ať žije Ježíš Král a Pán 

všehomíra! Ze svého oslavení ti posílám své slovo 

k tobě, který jsi na bouřlivém moři tohoto života, 

ponořeného do bahna nečistot. Já pater Pio, který 

miluji Ukřižovaného a který jsem živým obrazem Jeho 

ukřižovaného života, ti smím sdělit, co mě potkalo 

bezprostředně po mé smrti. Nejspravedlivější, 

nejmilostivější a všemohoucí Bůh zařídil, aby má duše 

po odloučení ještě po tři dny prodlévala u 

svatostánku, aby usmiřovala všechny projevy neúcty, 

k nimž došlo z mého zavinění před Nejsvětější 

Svátostí. Tyto tři dny klanění u svatostánku se nijak 

nedotkly mé svatosti, kterou mi věčná Boží dobrota 

propůjčila. 

 V okamžiku smrti, mého návratu domů, jsem poznal ve věčném světle nutnost 

jediného dokonalého aktu pokání, jakožto zadostiučinění za všechny nedostatky v úctě, 

kterých se dopustily kvůli mně duše během mnoha let před Nejsvětější Svátostí. Duše, která 

miluje Boha, to pozná ve světle věčného Slunce a vrhá se Mu sama od sebe do posledního 

úkonu lásky a pokání. Proto bylo třeba těchto 3 dnů pokání. Zároveň se mi dostalo té cti, abych 

byl podoben Kristu až ke vstupu do zářivé nádhery, která mi byla určena. Zda také Ježíš neležel 

3 dny a noci v hrobě? A nezůstalo také neposkvrněné tělo matky 3 dny a 3 noci na zemi? 

Nezbadatelný úradek Boží, který člověk sotva pochopí! 

 Ale zatímco Ježíšova duše modla vnímat a prožívat oblažující nádheru svého božství 

v klíně svého nebeského Otce, byly tyto 3 dny u svatostánku pro mne plné bolesti. Pak se ale 

má duše pozvedla k patření na Nejsvětějšího Boha, stupeň za stupněm. Postupně jsem 

překonal poslední stupeň, kde má duše se jakoby vlila do tajemství nebeského království. 

Nebudu mluvit o přehojné odměně za tolik přestálých bolestí. Kdyby mi to bylo možné, 

protahoval bych to prodlévání na zemi až do konce světa, abych usmiřoval urážky tak velkého 

Majestátu a abych zachraňoval ještě další duše. 



 Vy, lhostejné duše, obohaťte přece svoji existenci! Shromažďujte poklady pro věčný 

život! Moje poslání bude pokračovat dál. Nezůstanu v nečinnosti. Budu se nadále věnovat 

vedení duší, které mi byly svěřeny nebo které jsem získal skrze lásku. Budu podpírat ty, kteří 

jsou slabí ve víře. Budu s vámi tak dlouho, jak to dopustí Boží vůle. Obracejte se ke mně 

v těžkých záležitostech v tom vašem bouřlivém slzavém údolí. Budu vám pomáhat, budu 

s vámi, aby vaše víra nekolísala a abyste mohli vzdát úctu Bohu, který je zaměřen na spásu 

duší. Především volám ke Královně nebe i země, spolu s ní, naší milou Paní, plním své poslání. 

Na zemi dnes panuje velká zkaženost. Je to však také čas velkého Božího milosrdenství, neboť 

Bůh stále čeká, že budou zhodnoceny nekonečné zásluhy Ježíše Krista. 

 

 Poznámka redakce: 

 Je překvapující, že i tento svatý člověk, který se zcela do krajnosti vydával jako neustálá 

oběť Bohu a za obrácení lidí a vyprošení i zázračných událostí pro ně, musel po smrti prožít 

krátký očistec. Nakonec je to pochopitelné i z důvodu Boží spravedlnosti. Nicméně pak se 

dostal na nejvyšší stupeň blaženosti. 

Je politováníhodné, že v dnešní době se stále více hovoří o tom, že hřích neexistuje, a 

proto není třeba litovat hříchů a zpovídat se. Říká se, že též neexistuje očistec a peklo. Proto 

se snažme již zde na zemi potlačovat svá chybná jednání tím, že se budeme s Boží pomocí 

obracet a činit pokání za svá dosavadní provinění proti Božímu řádu.    

Pokračování příště. 


