NOVÉNA
4. – 12. května 2020
Brožurka je určena k osobní meditaci pro ty,
kteří se chtějí duchovně sjednotit s úmyslem
devítidenní modlitby za odvrácení pandemie.

Z Pastýřského listu českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila
k devítidenním modlitbám a zasvěcení diecéze Panně Marii.

S vědomím vážnosti vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem
se obnovit zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a to 13. května, kdy si každoročně připomínáme zjevení Panny Marie
v portugalské Fatimě. Tomuto zasvěcení bude předcházet novéna, tedy
devět dní modliteb, k nimž vás chci přizvat, tentokrát prostřednictvím
internetu. I když budeme od sebe fyzicky vzdáleni, můžeme i přesto
vytvořit modlitební společenství a Pánu Bohu tak předložit všechno, co
nás tíží a trápí.
Spolu s vámi chci tedy prosit:
- za odvrácení koronavirové pandemie;
- za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie;
- za naše rodiny;
- za obnovení a prohloubení náboženského života
v naší diecézi.

Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu každý den tedy od pondělí 4. do úterý 12. května 2020 - modlit a obětovat mši
svatou na mariánských poutních místech v jednotlivých vikariátech naší
diecéze; ve všední dny bude začátek novény vždy od 17:30 hod. a v
neděli od 10:30 hod.; seznam mariánských poutních svatyň (vybraných
podle vikariátů), v nichž se modlitební setkání uskuteční, lze nalézt na
webových stránkách biskupství (www.bcb.cz), kde je umístěn
informační plakát, stejně tak jako i odkaz na možnost přímého
sledování přenosu z daného místa. Ti, kdo nemají možnost sledovat
přímý přenos prostřednictvím internetu v konkrétním daném čase,
mohou se připojit svou osobní modlitbou růžence, litaniemi apod.
Slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se
uskuteční v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů ve středu
13. května 2020 v 17:30 hod. Vlastní zásvětnou modlitbu se pomodlíme
před sochou Panny Marie Fatimské, kterou Svatý Otec Jan Pavel II.
požehnal v květnu 1991 na náměstí sv. Petra v Římě.

MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA

Upozornění:
možnost a kvalita přímého přenosu z poutních míst
bude záviset od dosahu mobilního signálu.
www.bcb.cz

MILOSTNÉ SOCHY A OBRAZY PANNY MARIE

Modlitba sv. růžence a mše svatá
od pondělí 4. do středy 13. května 2020
- ve všední dny začátek vždy od 17:30 hod.
- v neděli od 10:30 hod.

SEZNAM KOSTELŮ V POŘADÍ

1. den Pondělí 4. května 2020 – 17:30 hod.
KŘEMEŠNÍK - Kostel Nejsvětější Trojice
2. den Úterý 5. května 2020 – 17:30 hod.
CHLUM U TŘEBONĚ - Kostel Nanebevzetí P. Marie
3. den Středa 6. května 2020 – 17:30 hod.
SEPEKOV - Kostel Jména P. Marie
4. den Čtvrtek 7. května 2020 – 17:30 hod.
LOMEC - Kostel Jména P. Marie
5. den Pátek 8. května 2020 – 17:30 hod.
STRAŠÍN - Kostel Narození P. Marie
6. den Sobota 9. května 2020 – 17:30 hod.
CHROBOLY - Kostel Narození P. Marie
7. den Neděle 10. května 2020 – 10:30 hod.
KÁJOV - Kostel Nanebevzetí P. Marie
8. den Pondělí 11. května 2020 – 17:30 hod.
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Kostel Obětování P. Marie
9. den Úterý 12. května 2020 – 17:30 hod.
KLOKOTY - Kostel Nanebevzetí P. Marie
Zasvěcení Středa 13. května 2020 – 17:30 hod.
DOBRÁ VODA U NH - Kostel Nanebevzetí P. Marie

PRŮBĚH NOVÉNY

A) ÚVOD
– MODLITBA ANDĚLA MÍRU
B) ÚVAHA - vlastní pro každý den.
– MODLITBA DNE
C) RŮŽENEC - vlastní pro každý den.
– ZDRÁVAS KRÁLOVNO
– Za Svatého Otce a na jeho úmysly
– Modlitba MATKY VŠECH NÁRODŮ
D) MŠE SVATÁ
– DUCHOVNÍ PŘIJÍMANÍ
– SVĚŘENÍ FARNOSTI podle vikariátu
– ZÁSVĚTNÁ MODLITBA MATCE BOŽÍ
E) LITANIE LORETÁNSKÁ
F) ZAKONČENÍ
– REGINA COELI

A) ÚVOD

Vlastní novénu začínáme každý den znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Modlitba ANDĚLA MÍRU
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti,
doufám v Tebe a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného
ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky,
rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.
Amen.

B) ÚVAHA - vlastní pro každý den
1. DEN
TOUHA JEŽÍŠOVA SRDCE
Když se 13. července 1917 ve Fatimě zjevila třem dětem –
pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě, řekla jim, že si přeje, aby se ve
světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci.
O osm let později se v klášteře sester v Pontevedře 10. prosince
1925 Lucii zjevila Panna Maria. Ukázalo se jí tehdy Mariino srdce ovinuté
trním a s malým Ježíšem v náručí, který ji řekl: „Měj soucit se srdcem
Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále
probodávají, a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“
Panna Maria Lucii poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce ovinuté trny,
kterými je nevděční lidé probodávají svými hříchy a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě
potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců vždy na první sobotu
vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při
rozjímání nad tajemstvími sv. růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi
milostmi, které potřebují ke spáse.“
Papež Jan Pavel II. ve své homilii ve Fatimě 13. května 1982
prohlásil: Mariino srdce bylo duchovně sjednoceno se srdcem jejího Syna, které bylo
otevřeno kopím vojáka“. Tato bolest se odráží v Mariině srdci zvláště
v odmítání jejího Panenství a Božího Mateřství, zasévání lhostejnosti do
srdcí dětí či neúcty k obrazům a sochám.

MODLITBA DNE
Panenská Matko, která ses zjevila na osamělých horách Fatimy třem
pasáčkům, nauč i nás, jak můžeme v ústraní v modlitbě rozmlouvat
s Bohem pro dobro našich duší. Vypros nám lásku k usebranosti,
abychom mohli naslouchat hlasu Ježíše Krista a věrně plnit jeho svatou

vůli. Dej nám velkou lásku k modlitbě, zvláště k modlitbě sv. růžence, a
dej, aby nikdy nepominul den bez toho, abychom se ho modlili
s patřičnou pozorností a zbožností. V této novéně, kdy se scházíme na
poutních místech naší diecéze, Tě prosíme, ať se nám dostane účasti na
Tebou slíbených milostech. Amen.

2. DEN
ZÁSTUPNÁ MODLITBA
Zadostiučinění za Evino „ne“ přišlo skrze Mariino „ano“, které
dala Bohu; tak jako Ježíšova poslušnost byla zadostiučiněním za veškerou
lidskou neposlušnost. V následování Ježíše a Marie i na našem „ano“ Boží
vůli závisí obrácení mnoha lidí, kteří ve svém životě ztratili Boha. Nejvíce
jim můžeme pomoci tím, že budeme věrně žít své povolání křesťana.
Když se jednou někdo před mnoha lety ptal Otce Pia, kdy se obrátí
Rusko, odpověděl: „Až se najde za každého nevěřícího jeden věřící.“ A to je
jádro poselství z Fatimy.
Anděl míru, který se v roce 1916 zjevil ve Fatimě, poklekl, sklonil
čelo až k zemi a naučil děti třikrát opakovat tato slova: „Můj Bože, věřím v
tebe, klaním se ti, doufám v tebe a miluji tě. Prosím o odpuštění za ty, co v tebe nevěří,
neklanějí se ti, nedoufají v tebe a nemilují tě.“
Sestra Lucie ve svých pamětech vzpomíná: „Jeho slova se vryla tak
pevně do naší paměti, že jsme na ně nikdy nezapomněli. Od té doby jsme trávili dlouhý
čas tím, že jsme hluboce skloněni tuto modlitbu opakovali, až jsme někdy padali
zmoženi únavou.“ Jaká prostá, a přesto hrdinská dětská láska k Bohu!
Velký mariánský ctitel Mons. Pavel Hnilica často říkával: „Fatima
nám ukazuje, že můžeme spolupracovat na záchraně jiných lidí. To je ta největší
kariéra, jakou můžeme udělat.“
Věřme v Boha a v jeho lásku jménem těch, kteří Boha odmítají,
nebo dokonce proti němu bojují; klaňme se mu za všechny, kteří si dosud
neuvědomili, jak moc pro svůj život potřebují Boha a jeho milost.

MODLITBA DNE
Nejčistší Srdce Panny Marie, upřímně Tě prosíme, očisti naše nečisté
srdce a dávej nám sílu postavit se vůči každému hříchu. Blažené Mariino
Srdce, které nebylo porušeno ani dědičným hříchem, vypros nám od
Boha milost vyhýbat se všem osobním, ale zvláště smrtelným hříchům.
Amen.

3. DEN
UTĚŠOVAT PÁNA JEŽÍŠE
Jeden z fatimských pasáčků František řekl: „Mám tak rád Pána
Boha! Ale je tak smutný kvůli tolika hříchům. Nesmíme se dopustit už žádných
hříchů!“ Když ho jednou našli samotného, jak sedí na skále, zeptali se ho:
„Co tu děláš celou tu dobu? Myslím na Pána Boha, který je kvůli tolika hříchům
tak smutný. Kdybych ho jen mohl potěšit!“
František byl fascinován myšlenkou, že může utěšovat Ježíše,
takže vše, co dělal – ať už se postil, modlil nebo přinášel oběti, dělal s
dětskou nezištností, jen aby tím Ježíše utěšil. A dělal to jako malý chlapec,
který ještě neuměl ani číst, ani psát.
V době, kdy už ležel nemocný a umíral, navštívila ho Lucie a
prosila ho: „Františku, slib mi, že se v nebi budeš za mě modlit.“ A on jí na to
odpověděl: „Možná bude lepší, když o to poprosíš Hyacintu, protože, víš, když
budu v nebi, budu tam utěšovat Ježíše. A asi pak se zapomenu za tebe pomodlit.“
Všechno naše snažení v sebezapírání nespočívá v podávání co
nejlepšího výkonu, kterým se můžeme Bohu prokázat, jak jsme obětaví.
Kéž by vše, to, za co se modlíme, za co se obětujeme a čeho se zříkáme,
mělo ten nejvyšší motiv; ten, který nás učí malý František z Fatimy: „vše
z lásky k Bohu, abychom utěšili a usmířili Boha, abychom mu dělali radost, protože
Bůh je toho hoden!“

MODLITBA DNE
Neposkvrněné Srdce blahoslavené Panny Marie, přimlouvej se za nás u
Boha. Přikryj svou svatostí všechny naše slabosti, abychom to, co
nemůžeme dosáhnout pro závažnost našich hříchů, dostali na Tvou
mateřskou přímluvu. Amen.

4. DEN
OBĚTOVANÉ UTRPENÍ
Panna Maria se jednou fatimských dětí zeptala: „Chcete se obětovat
Bohu, přijmout od něj všechno utrpení, které na vás dopustí, jako zadostiučinění za
hříchy, kterými ho lidé urážejí, a budete se modlit za obrácení hříšníků?“ Děti
jednohlasně odpověděly: „Ano, chceme.“ Sestra Lucie k tomu dodává:
„Pokládám to za hlavní myšlenku odkazu fatimského poselství.“
Při třetím zjevení Panna Maria děti naučila, s jakým úmyslem mají
přinášet oběti a přijímat utrpení. Řekla: „Obětujte se za hříšníky a často říkejte,
zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to z lásky k Tobě, za obrácení
hříšníků a na usmíření za hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.“
Tyto děti, které ještě neznaly ani katechismus, Panna Maria už
přivedla k jedné z nejhlubších pravd naší víry – ke spolupráci na
vykoupení. Takto ukázala i nám všem, že Bůh nás potřebuje jako
spolupracovníky svého velkého díla záchrany duší.
Panna Maria řekla pasáčkům: „Budete hodně trpět, ale Boží milost vás
bude posilovat.“ I my jsme mnohdy vystavováni velkému utrpení.
Neztrácejme odvahu! Maria dnes říká i nám: „Já tě nikdy neopustím. Mé
Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě přivede k Bohu.“
Matko, svěřujeme Ti dnes zvláště všechny nemocné a trpící. Dej,
aby ti, kteří jsou nejvíce postiženi, kteří nemají naději na zlepšení svého
zdravotního stavu nebo vědí, že se blíží konec jejich života, zakusili tvou

mateřskou blízkost a soucitnou lásku a mohli z ní čerpat sílu k přijetí
svého utrpení a obětovali ho ve sjednocení s Ježíšem.

MODLITBA DNE
Nejposlušnější Mariino Srdce, pomoz nám změnit naše srdce, jestliže
jsou špatná nebo neposlušná, a vypros nám sílu, abychom byli ochotni
plnit Boží i lidské zákony, které chrání dobro všech lidí. Amen.

5. DEN
EUCHARISTIE
Sestra Lucie vzpomíná: „Spatřili jsme anděla: v levé ruce držel kalich,
nad ním se vznášela hostie, z níž kapalo několik kapek krve do kalicha. Anděl
nechal kalich vznášet se ve vzduchu, poklekl k nám a třikrát s námi opakoval:
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti
drahocenné tělo a krev, duši a božství našeho Pána Ježíše Krista …“ - jak jsme to
slyšeli v úvodní modlitbě Anděla Míru.
Lucie pokračuje: „Pak se Anděl zvedl, vzal kalich a hostii, podal mi
svatou hostii a rozdělil krev z kalicha Hyacintě a Františkovi, přičemž řekl: Přijměte
tělo a pijte krev Ježíše Krista, jehož lidé tak těžce urážejí! Čiňte pokání za jejich
hříchy“.
Zesnulý biskup z Leirii Mons. Pereira Venancio o poselství
z Fatimy řekl: „Fatima nám předkládá před naše zraky tajemství eucharistie, jako
smírné svaté přijímání.“ Tento velký duchovní pastýř z Fatimy kladl velký
důraz na návštěvu Nejsvětější svátosti, adoraci a zejména účast na mši
svaté. Bez eucharistie nelze Bohu vynahradit všechny urážky způsobené
našimi hříchy. I Panna Maria nás zve k tomu, abychom se naučili žít v
Boží milosti, mít v sobě Boží život právě účastí na Ježíšově smírné oběti.
Sestra Lucie říká: „Náš Spasitel, ukrytý v našich svatostáncích a
obětovaný na našich oltářích, se ustavičně nabízí Otci jako oběť za odpuštění hříchů

celého lidstva. Doufá, že mnoho lidí se s ním bude toužit sjednotit, aby se spolu s ním
obětovali Otci jako smírná oběť za hříchy světa.“
Milostiplná Matko, dnes se chceme spolu s Tebou s velkou láskou
klanět Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní na usmíření a zadostiučinění za
všechnu naši lhostejnost a nevděčnost, kdy jsme přistupovali nehodným
způsobem ke svatému přijímání. Chceme dnes zvláště prosit za odpuštění
pro ty, kdo Tvého syna urážejí nebo pronásledují, ale i za ty kdo ho
opustili a již nemilují.

MODLITBA DNE
Mariino Srdce, skrze svoji pokoru nám můžeš vyprosit od Boha, vše co
potřebujeme ke své spáse; prosíme Tě, vypros nám opravdovou pokoru
srdce, která by s námi kráčela až do poslední hodiny našeho života.
Amen.

6. DEN
OBRÁCENÍ
Panna Maria při posledním zjevení 13. října 1917 ve Fatimě řekla:
„Přišla jsem napomenout věřící, aby se napravili a prosili o odpuštění svých hříchů.
Nesmějí dále urážet Boha, který je již tak těžce urážen. Ať se všichni modlí
růženec.“ Slíbila, že pokud lidé budou činit pokání, válka v Evropě brzy
skončí.
Pokání znamená pro člověka, aby se opět vydal hledat ztracenou
jednotu s Bohem. V dopise adresovaném jednomu biskupovi sestra Lucie
píše: „Pokání, o které Bůh prosí, je takovéto: vést život spravedlivý a shodný s
Božími přikázáními; ze všeho co konáme činit oběť a přinášet ji Bohu. Touží, aby
všechny duše tento způsob pokání přijali; neboť někteří lidé pod pokáním rozumějí
pouze jednorázové umrtvení svého těla a tím nemohou pocítit blahodárnou sílu a
potřebu každodenního pokání, a proto vedou vlažný život a setrvávají ve hříchu.“

Papež Jan Pavel II. navštívil Fatimu 13. května 1982, aby Panně
Marii poděkoval za zázračnou záchranu života. Ve své promluvě řekl:
„Fatimské poselství je ve svém podstatném jádru výzvou k obrácení a pokání; jako v
evangeliu. … Výzva k pokání je mateřská a zároveň silná a rozhodná.“
Kongregace pro nauku víry ve svém vyjádření k fatimskému
poselství prohlašuje: „Poselství Fatimy je nepochybně nejproročtější z moderních
zjevení.“ V době, kdy lidé žijí v přesvědčení, že za své hříchy a lhostejnost
neponesou důsledky, Panna Maria ohlašuje blížící se velké utrpení a
pronásledování jako důsledek odvrácení se člověka od Boha. Proto je i
pro nás výzva k obrácení a pokání stále aktuální.

MODLITBA DNE
Blahoslavená Panno Maria, pokorně se před Tebou skláníme a děkujeme
za Tvé trpělivé Srdce. Vypros nám u svého Syna Ježíše milost, abychom
uměli i s naším nepokojným srdcem snášet trápení pozemského života a
s láskou nést svůj každodenní kříž. Amen.

7. DEN
MODLITBA A OBĚT ZA HŘÍŠNÍKY
Panna Maria třem fatimským dětem jednou řekla: „Modlete se, velmi
se modlete a přinášejte oběti za hříšníky. Nezapomínejte, že mnoho duší je
zatracených, protože nemají nikoho, kdo by se za ně modlil a obětoval.“
I anděl ve svém druhém zjevení fatimským dětem řekl: „Modlete
se! Hodně se modlete! Ježíšovo a Mariino srdce má s vámi plány milosrdenství.
Přinášejte Bohu neustále modlitby a oběti.“ „Jak máme přinášet oběti?“ – ptala se
Lucie. „Vše, co můžete, přinášejte jako oběť usmíření za hříchy, které Boha urážejí,
a jako prosbu za obrácení hříšníků.“
Sestra Lucie vzpomíná na tuto událost těmito slovy: „Tato andělova
slova se nám vryla do duše jako světlo, ve kterém jsme poznali, kdo je Bůh, jak nás

miluje a jak chce být milován; poznali jsme hodnotu oběti a jak je mu milá a jak
skrze oběti obrací hříšníky. Proto jsme od této chvíle začali obětovat Bohu vše, co nás
tížilo. Nehledali jsme však jiné umrtvování a pokání než to, že jsme sklonění k zemi
opakovali celé hodiny modlitbu, kterou nás anděl naučil.“
Milá Matko, svěřujeme ti všechny, kteří Boha ještě neznají, ty,
kteří se vzdálili křesťanské víře, upadli do různých druhů závislostí a
nasměrovali své cesty do různých sekt, spiritismu, magie, esoteriky či
satanismu.

MODLITBA DNE
Milující Mariino Srdce, hořící plamenem lásky k Bohu, prosíme Tě,
obměkči naše necitlivá a zatvrzelá srdce a vynahraď Bohu naši
nedostatečnou lásku. Zapal nám srdce ohněm takové lásky, abychom
mohli společně s Tebou milovat našeho Boha Stvořitele, Vykupitele a
Posvětitele. Amen.

8. DEN
SV. RŮŽENEC
Svatý papež Jan Pavel II. řekl: „Růženec je moje nejoblíbenější modlitba.
Je to nádherná modlitba! Nádherná ve své jednoduchosti a hloubce.“ Svatý otec Jan
Pavel II. se ho denně modlíval a od začátku svého pontifikátu k této
modlitbě povzbuzoval i věřící: „Drazí bratři a sestry, modlete se růženec každý
den! Velmi o to prosím kněze. Prosím je, aby se růženec modlili a aby ho učili modlit
se v křesťanských společenstvích, aby každý mohl věrně a odvážně plnit své lidské a
křesťanské povinnosti. Pomáhejte Božímu lidu, aby se vrátil zpět ke každodenní
modlitbě růžence, k tomuto vroucímu rozhovoru dětí se svou Matkou, kterou přijali
do svého domu.“
Začátkem roku 1920, několik týdnů před smrtí, se dostala malá
Hyacinta z Fatimy do nemocnice v Lisabonu. Při posledním setkání se

svou milovanou sestřenicí Lucií řekla devítiletá vizionářka tato slova jako
duchovní závěť: „Měli bychom si vyprosit mír od naší nebeské Matky, protože
Bůh ho svěřil jí.“
Sestra Lucie to později jako řeholní sestra potvrdila slovy: „Jakmile
dala Panna Maria modlitbě růžence tak velkou moc, neexistuje žádný materiální ani
duchovní, žádný národní ani mezinárodní problém, který by se nedal vyřešit modlitbou
sv. růžence a našimi oběťmi.“
V dopise salesiánském knězi Umbertu Pasqalemu v roce 1970
napsala: „Úpadek světa je bezpochyby ovocem úpadku modlitby. Panna Maria …
proto tak naléhavě doporučovala modlitbu sv. růžence. A protože modlitba růžence je
po mši svaté nejúčinnějším prostředkem pro zachování a posilování víry v lidských
duších, ďábel proti ní rozpoutal boj. A dnes vidíme, jak velké škody způsobil.“
Matko, svěřujeme Ti naši touhu uzavřít mír s Bohem a se všemi
lidmi v našich vlastních srdcích. Tvé přímluvě svěřujeme zprostředkování
pravého míru, který si můžeme vyprosit mocnou modlitbou růžence.

MODLITBA DNE
Lásko překypující Mariino Srdce, Ty jsi po Bohu naše jediná naděje.
Prosíme Tě, vypros nám od svého milovaného Syna trpělivé, pokorné,
laskavé a dobrotivé srdce, které bude schopno pravdivě milovat své
bližní. Amen.

9. DEN
VÍTĚZSTVÍ NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
Během druhého zjevení 13. června 1917 Panna Maria řekla
fatimským pasáčkům: „Ježíš chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému
Srdci. Kdo ji přijme, tomu slibuji spásu a tyto duše budou milované Bohem jako
květiny, které tam položím, aby ozdobily jeho trůn.“

Hyacinta proto často opakovala, že Neposkvrněné Srdce Panny
Marie je cestou do nebe. Své sestřenici Lucii říkávala: „Panna Maria řekla,
že její Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě přivede k Bohu.
Nejsi ráda? Já její srdce velmi miluji! Je tak dobré!“
Biskupovi z Leiria se sestra Lucie svěřila, že Panna Maria při
těchto slovech rozevřela ruce a z nich vyšel proud světla, který jim pronikl
hruď. Toto světlo vlilo do jejich srdcí nové poznání a k Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie zvláštní lásku, která byla od toho dne stále silnější.
Dále sestra Lucie vzpomíná: „Před dlaní pravé ruky Panny Marie bylo srdce
ovinuté trny; zdálo se, že trny jsou zabodnuté do srdce. Pochopili jsme, že je to
Neposkvrněné Srdce Panny Marie zraněné hříchy lidstva a že žádá odčinění.“
Před odjezdem do nemocnice řekla Hyacinta Lucii: „Řekni všem,
že Bůh nám uděluje milosti skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, že lidé si je
musí prostřednictvím tohoto Srdce vyprošovat!“
Panna Maria slibuje: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“. Zve
nás ke spolupráci na jejím vítězství. Vítězství Panny Marie začíná
především v srdci každého z nás, když jí dovolíme formovat z nás její
syny a dcery. Prosme o to, ať se vítězství Mariina Neposkvrněného Srdce
může ve své plnosti uskutečnit v našich rodinách, řeholních komunitách,
farnostech i v celé naší diecézi!

MODLITBA DNE
Láskou překypující a věrné Srdce naší Matky, pomáhej nám překonávat
každou naši slabost a dej nám sílu, abychom zvítězili nad každým hněvem
a hořkostí ve všech problémech a úzkostech našeho života. Amen.

C) RŮŽENEC (KC009) - vlastní pro každý den
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha.
Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria;
po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1. V kterého věříme,
2. V kterého doufáme,
3. Kterého nadevšechno milujeme.
Sláva Otci.
Každý desátek začínáme modlitbou Páně: Otče náš (1x)
a pak následuje 10x Zdrávas Maria.
Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.
Desátek končí: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, …
a prosba za ochranu lidských duší:
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď
do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce
potřebují.
I. Tajemství radostná
kterého jsi z Ducha Svatého počala.
s kterým jsi Alžbětu navštívila.
kterého jsi v Betlémě porodila.
kterého jsi v chrámě obětovala.
kterého jsi v chrámě nalezla.
II. Tajemství světla
který byl pokřtěn v Jordánu.
který zjevil v Káně svou božskou moc.
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
který ustanovil Eucharistii.

III. Bolestná tajemství
který se pro nás krví potil.
který byl pro nás bičován.
který byl pro nás trním korunován.
který pro nás nesl těžký kříž.
který byl pro nás ukřižován.
IV. Tajemství slavná
který z mrtvých vstal.
který na nebe vstoupil.
který Ducha Svatého seslal.
který tě, Panno, do nebe vzal.
který tě v nebi korunoval.

Svatý otec Jan Pavel II. doporučil
následující volbu tajemství:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

tajemství radostná
tajemství bolestná
tajemství slavná
tajemství světla
tajemství bolestná
tajemství radostná
tajemství slavná

ZDRÁVAS KRÁLOVNO, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž, ó milostivá,
ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
B: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
B: Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a
zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v
posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
NA ÚMYSL SVATÉHO OTCE
Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci.
PANE JEŽÍŠI KRISTE, Synu Otce,
sešli nyní na zem svého Ducha.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů,
aby byly uchráněny od zkaženosti, neštěstí a války.
Kéž je Matka všech národů, blahoslavená Panna Maria,
naší Přímluvkyní. Amen.

Podněty k rozjímání vhodné k osobní modlitbě
RADOSTNÝ RŮŽENEC
1. Ježíš, kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala. „Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť
beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15, 5). Toto Ježíšovo slovo se nejdokonaleji
uskutečňuje v Marii. Bohaté ovoce, které přináší, je sám Ježíš, neboť v ní
se stal člověkem, když vyslovila své ano Boží vůli. Modleme se na
všechny úmysly Panny Marie a prosme ji, aby nás naučila zůstat ve
sjednocení s Bohem zvlášť ve všedních dnech a abychom dokázali
přijmout a plnit jeho vůli.
2. Ježíš, kterého jsi, Panno, při návštěvě Alžběty v lůně nosila. Maria
setrvávala v Boží přítomnosti, i když po andělově zvěstování nezůstala v
samotě svého příbytku, aby se modlila. Spěchala na pomoc své příbuzné
Alžbětě, a přitom vnitřně stále zachovávala postoj adorace. Jakmile
Alžběta uslyšela Mariin pozdrav…. byla naplněna Duchem Svatým“ (Lk. 1,41).
Modleme se za všechny misionáře, za kněze a Bohu zasvěcené bratry a
sestry, aby se – podle příkladu Panny Marie – s láskou a celou svou bytostí
setkávali s Ježíšem ve svatém přijímání a aby všem přinášeli jeho lásku.
3. Ježíš, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila. „Neboť se nám narodilo
dítě, byl nám dán Syn…“ (Iz 9, 5). Bůh věděl, že pokud chce být mezi lidmi,
musí najít způsob, aby se se jim přiblížil. Bůh přišel na svět zcela jinak,
než bychom to očekávali nebo si představovali. Vždyť kdo by už jen
myslel na Boha jako na malé dítě závislé na jiných? Bůh se stal malým,
aby mohl být nablízku každému člověku. Stal se slabým, aby nám ukázal,
že nemusíme být silnými, když k němu přicházíme. Neočekává od nás
sílu ani dokonalost života, nepotřebuje ani naše schopnosti, naše vzdělání
nebo úspěchy. K tomu, aby nás miloval, nemusíme být bez chyby… Prosí
nás jen o jedno – o naše srdce. O takové, jaké právě teď je; možná slabé
a plné chyb. Přistupme k němu plni důvěry!

4. Ježíš, kterého jsi, Panno, se svatým Josefem v chrámu obětovala.
Když Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicátý den po jeho narození do
chrámu, nechtěli naplnit zákon pouze navenek. Vědomě přinesli Božího
syna jeho Otci, aby mu ho darovali. Ježíš, když při svém vstupu do
veřejného života prohlásil: „Hle, přicházím, … abych plnil tvou vůli, Bože“ (Žid
10, 7). O několik let později řekl: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí
život za své přátele“ (Jan 15, 13). Modleme se za pronásledované křesťany,
za všechny lidi, kteří musí žít ve válečných a krizových oblastech, ale i za
všechny ty, kterým jsme slíbili naše modlitby.
5. Ježíš, kterého jsi, Panno, se svatým Josefem v chrámu nalezla.
„Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás … abyste šli a přinášeli užitek a
vaše ovoce zůstalo“ (Jan 15, 16). Ježíš si s bolestí uvědomoval, že rodiče se o
něj budou strachovat a budou ho hledat, a přesto věděl, že nejdříve musí
plnit vůli svého nebeského Otce. Modleme se za všechny, které Pán
povolává ke kněžství a k zasvěcenému životu, i za ty kteří váhají dát Bohu
své ano, neboť nechtějí způsobit bolest svým blízkým. Kéž by všichni
zakusili, že prázdné místo, které po nich zůstane v rodině, zaujme
samotný Ježíš; jak to často zdůrazňoval Don Bosco.

RŮŽENEC SVĚTLA
1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu a začal své veřejné působení.
„Když byl všechen lid pokřtěn a ve chvíli, kdy se Ježíš sám pokřtěný, modlil, stalo se,
že se otevřelo nebe a Duch Svatý na něho sestoupil v tělesné podobě jako
holubice…“ (Lk 3, 21-22). I když nic nevidíme nebo necítíme, při každé
modlitbě se otevírá nebe a sestupuje na nás Duch svatý. Hluboko v
našem nitru nám Pán dává poznávat, jak moc nás miluje a co si od nás
přeje. Modleme se za všechny mladé lidi, kteří ve svém životě musí učinit
důležité rozhodnutí.
2. Ježíš, který zázrakem v Káně Galilejské otevřel srdce učedníků
pro víru. Dříve, než by svatební hosté zjistili, že nemají víno, všimne si

toho Boží Matka. S jistotou, že její božský Syn neodmítne žádnou
prosbu, obrací se na služebníky na hostině a říká jim: „Udělejte všechno, co
vám řekne!“ (Jan 2, 5). Ti radu Panny Marie poslechnou a Ježíš tento úkon
poslušnosti bohatě odměňuje. Nové víno jako symbol lásky, radosti a
Ducha svatého je mnohem lepší než to staré a Ježíš ho jako dar dává v
plnosti. Modleme se za všechny manželské páry a za rodiny, ale i za ty,
kteří hledají svého životního partnera.
3. Ježíš, který ohlašoval Boží království a vyzýval lid k pokání. Třetí
tajemství růžence světla nás vede k zamyšlení, že Boží království se šíří i
pokáním. Ve své všemohoucnosti nám Bůh dává možnost proměnit
hřích v milost. Každý hřích, kterého litujeme, nás ještě více sjednocuje s
Bohem. Upřímná lítost mění v jediném okamžiku celou naši životní
situaci. Sv. sestře Faustyně o tom Ježíš řekl: „Tvoje pevné rozhodnutí stát se
svatou je mi nesmírně milé. Žehnám tvému úsilí a dám ti příležitost posvětit se. Buď
obezřetná, aby ti neušla žádná příležitost, kterou ti podá moje prozřetelnost. Pokud
se ti danou příležitost nepodaří využít, neztrácej klid, ale hluboce se přede mnou pokoř
a s velkou důvěrou se ponoř celá do mého milosrdenství. Takto získáš víc, než jsi
ztratila!“ (Deníček 1361). Modleme za všechny kněze – zpovědníky a za
všechny Bohu zasvěcené bratry a sestry o věrnost, horlivost a milosrdnou
lásku.
4. Ježíš, který se ukázal v božské slávě na hoře proměnění. Na hoře
Tábor se apoštolům „zjevil Eliáš s Mojžíšem, jak rozmlouvali s Ježíšem“ (Mk.
9,4) o jeho nastávajícím utrpení a zmrtvýchvstání. Svou smrtí na kříži
Ježíš na sebe vzal nejen hříchy, ale také utrpení všech lidí. Proto je Ježíš i
nyní zvlášť blízko každému trpícímu, aby ho potěšil a posílil. Modleme
se za všechny osamělé, nemocné a trpící; i za všechny, kterým jsme slíbili
naše modlitby.
5. Ježíš, který nám dal sebe za pokrm a nápoj ve svátosti oltářní.
Ježíš řekl apoštolům: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v
něm“ (Jan 6, 56). Přistupujme k svatému přijímání tak často, jak jen to jde.
Svatý Petr Julian Eymard jednou řekl: „Ke svatému přijímání nechodíme proto,

že jsme už svatí, ale proto, abychom se jimi stali. Někteří by mohli přistupovat k
svatému přijímání, ale nedělají to pod záminkou, že jsou unavení, špatně naladění,
ne dost soustředění …, ale to je ďáblova lest! Když zpytuješ svědomí a nejsi si vědom
těžkého hříchu, vždy jdi ke svatému přijímání. Každodenní nedbalosti, netrpělivost,
samolibost, sobeckost … to vše vhoď do ohně Boží lásky. A co jednou tato láska
odpustí, je odpuštěno!“ Když nemůžeme navštěvovat bohoslužby,
využívejme možnost duchovního přijímání. Modleme se za Svatého otce
a biskupy, kteří mají poslání v dnešním světě odrážet otcovskou dobrotu
Boha.

BOLESTNÝ RŮŽENEC
1. Ježíš, který se pro nás krví potil. Sv. Faustyna píše: „Svět ještě neví o
všem, co Ježíš trpěl. Doprovázela jsem ho v Getsemanské zahradě, v žaláři i na
soudních vyšetřováních. Byla jsem s ním při každém jeho utrpení. Mé pozornosti
neušel ani jeden pohyb, ani jeden jeho pohled. Znala jsem celou všemohoucnost jeho
lásky
a
milosrdenství
k lidským
duším“
(Deníček
1054).
Modleme se tento desátek za všechny ty, kteří pociťují obavy a trpí
strachem, aby nabyli důvěru v Boží milosrdenství a ve všemohoucnost
jeho lásky.
2. Ježíš, který byl pro nás bičován. Na to, aby mohl být někdo
odsouzen, bylo potřeba dvou shodujících se svědectví. V procesu s
Ježíšem je ale psáno: „Velekněží a celá rada hledali svědectví proti Ježíšovi, aby
ho mohli odsoudit k smrti. Ale nenalézali“ (Mk 14, 55). V časopise Jeruzalém
z roku 1933 byla zveřejněna tato informace: „Odsouzení Ježíše byl jeden z
nejstrašnějších justičních omylů, jakého se lidstvo dopustilo.“ Modleme se za
všechny nespravedlivě odsouzené, především za pronásledované
křesťany na celém světě.
3. Ježíš, který byl pro nás trním korunován. „V ten den se Herodes a
Pilát spřátelili, neboť předtím žili v nepřátelství“ (Lk 23, 12). Pilát a Herodes
nebyli přátelé, ale spiklenci. I nám se může stát, že budeme dělat

kompromisy jen proto, abychom se jako věřící nezdáli ostatním málo
moderní. To vše je však plyne jen z marnivosti a strachu; vždyť co si o
nás pomyslí? Dej, Pane, abychom vždy hleděli na to, co je správné před
Tebou, abys vždy inspiroval naše jednání; ať nám to přijde vhod, nebo
nevhod. K této odvaze je nutná tvá milost. Prosme v tomto desátku o
ctnost statečnosti, abychom dokázali kráčet životem v upřímnosti před
Bohem i sami před sebou.
4. Ježíš, který pro nás nesl kříž. Utrpení samo o sobě je bezcenné.
Utrpení démonů před Kristem je skutečně bezcenné, protože ho netrpí
z lásky. Nicméně každé, i to nejpodřadnější utrpení, které jsme si dokonce
zapříčinili my sami, dostává cenu, když ho obětujeme Bohu. Sv. otec Pio
jednou řekl: „Největší tragikou světa je nevyužitá bolest.“ Obětujme dnes Bohu
všechno, co nám způsobuje bolest a trápení, a modleme se za nemocné
a trpící v našich rodinách a křesťanských společenstvích.
5. Ježíš, který byl pro nás ukřižován. I svoji vlastní smrt může a má
člověk obětovat za druhé, tak jako ji Ježíš obětoval za nás všechny. I to
nás chce Ježíš naučit. Sv. Maxmilián Kolbe zemřel za otce rodiny. Sv.
řeholní sestra Edita Steinová při násilném odvlečení do koncentračního
tábora řekla své sestře: „Pojď, jdeme obětovat za národ.“ Pravá láska se ukáže
tam, kde jsme ochotni položit i život jeden za druhého. Když budeme
cítit, že se máme zříci nějaké nectnosti či slabosti, udělejme to z lásky k
Bohu, ale také z lásky k ostatním. I to znamená položit život za přátele.
Modleme se za ty, kteří nás prosili o modlitbu a modleme se i na všechny
úmysly, které jsme si dnes s sebou přinesli.

SLAVNÝ RŮŽENEC
1. Ježíš, který slavně vstal z mrtvých. Prorok Izaiáš píše: „Lid, který
kráčel ve tmách, uviděl velké světlo“(Iz 9,1). Toto zaslíbení se naplnilo již při
Ježíšově narození, ale ve své plnosti při jeho zmrtvýchvstání. Ježíšovo
zmrtvýchvstání naplnilo celý svět zcela novým světlem. Prosme o milost,

abychom dokázali rozpoznat světlo, které k nám přichází z Boží vůle. Ve
tmě se nacházíme ne tehdy, když nic necítíme, když neprožíváme Boží
blízkost, ale je to právě tehdy, když vědomě nechceme naslouchat a
přijímat Boží slovo a když odmítáme plnit Boží vůli. Prosme, aby
Kristovo světlo zazářilo nad všemi, kteří kráčejí ve tmách, aby i oni
zakusili velikonoční ráno plné světla.
2. Ježíš, který slavně vystoupil do nebe. Podobenství o cenné perle,
„se podobá kupci, který pátrá po vzácných perlách. A když jednu drahocennou našel,
odešel prodal vše, co měl a koupil ji“ (Mt. 13,45-46). Protože jsme pro Ježíše
tak vzácní a jeho láska k nám tak velká, „vydal“za nás všechno. Opustil
nebe, vzdal se svých božských schopností, jen aby získal lidstvo – tuto
cennou perlu, vzácný poklad; aby nám otevřel nebe a připravil nám místo.
Všechno v jeho životě se dělo z lásky k nám lidem. Odpusť nám, že je
nám dražší čas, který věnujeme jiným věcem a málo se ptáme, kolik a co
bychom dokázali darovat Tobě, Pane? Za co nám stojíš, Pane?
3. Ježíš, který nám seslal Ducha svatého. „Musíte se znovu narodit“ (Jan
3,7). Jak se to může stát? Nejen pro tělesný, ale také pro náš duchovní
život bezpodmínečně potřebujeme duchovní lůno matky. Vstoupili jsme
do pod srdce Panny Marie tím, že jsme se jí zcela svěřili, že jsme se jí
zasvětili. Ona je nevěstou Ducha a – jak říká Ludvík Maria Grignion z
Montfortu: „Když Duch svatý vidí v nějaké duši Marii, doslova se do ní vrhá jako
vodopád se všemi svými dary a vlévá se do ní v takové míře, v jaké nachází v duši
svou nevěstu.“ Všichni toužíme být znovu zrozeni z Ducha, být plní Ducha,
oplývat jeho dary a schopni skutečně milovat. Svěřme se dnes proto
znovu Panně Marii.
4. Ježíš, který Tě, Panno, vzal do nebe. Po Ježíšově nanebevstoupení
Maria posilovala a povzbuzovala apoštoly, která nesla prvotní Církev, ale
srdcem již byla v nebi. Žila více tam, kde milovala než tam, kde byla. I
my můžeme už tady na zemi zakusit něco z ráje, pokud se dokážeme zříci
našeho egoismu, protože ten ničí to nejpodstatnější v nás: pravou lásku i
naše štěstí. Ve svátostech se nám však vždy nabízí potřebná pomoc. A

pokud se naučíme své povinnosti konat z lásky k Bohu, pak bude v naší
duši stále více nebe. A pak, jako apoštolové skrze Marii, pocítí Boží
přítomnost v našich srdcích i lidé kolem nás a celá zem bude opět o něco
blíže k nebi.
5. Ježíš, který Tě, Panno, v nebi korunoval. V umění se často
znázorňuje korunování Panny Marie, protože křesťanský lid vždy
vyznával tuto nejvyšší slávu Marie podílející se na Kristově královské
hodnosti. Podílí se na ní díky zrození (je matkou Krále) a vítězství (věrná
účastnice vykoupení) Ježíše Krista. Do jejích rukou vložil Pán přebohaté
zásluhy, které získal svou smrtí na kříži, aby je předávala dál podle Boží
vůle. Toto je úloha, v níž se Panna Maria ukazuje především jako naše
přímluvkyně. Nejen jako orodující, ale jako ta, která nás vždy mocně hájí.
A proto se nemusíme ničeho bát; vždyť její slovo má velký vliv a velkou
moc. Ona je naše Matka a jako matka stojí při nás před každým soudem
a obhajuje nás. S důvěrou se jí odevzdejme a svěřme jí i všechny ty, o
které si děláme starosti. Ona nás bude ochraňovat a bránit, bude stát při
nás ve všech našich zkouškách, bojích a trápeních.

D) MŠE SVATÁ
DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMANÍ
(možnost výběru)
I.
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně
v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk.
Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat,
ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
(Kancionál 042)
II.
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, napoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Umučení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě, abych tě s tvými svatými chválil navěky. Amen.
(Středověká modlitba, kterou si oblíbil také sv. Ignác z Loyoly +1556)
III.
Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého
života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě
než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou
milost, abych Tě směl milovat věčně. Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen
mít to štěstí milovat Tě dokonale. Můj Bože, když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě“, chci, aby Ti to opakovalo moje srdce při každém
svém tepu. Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a
držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou. Můj Bože, uděl mi milost
zemřít láskou k Tobě a s vědomím, že Tě miluji.
(Modlitba sv. Jana M. Vianneye +1859)

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA MATCE BOŽÍ
Biskup:
Panno Maria, pomoz nám, abychom Tě přijali jako vlastní matku do
svých srdcí a učili se od Tebe nezištné a velkorysé lásce. Dnes svěřujeme
do Tvé mateřské ochrany vikariát (… - každý den vlastní) s farnostmi: (…
- každý den vlastní)
Vikář:
V tuto chvíli, kdy Otec biskup odevzdává před milostnou sochu
(milostný obraz) Panny Marie sv. růženec, s kterým se modlil den novény
(… - každý den vlastní), v duchu se s ním sjednoťme a také i my
odevzdejme Panně Marii všechny naše osobní úmysly.

Všichni:
Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším,
co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu!
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil
a obětoval za obrácení hříšníků a na smír hříchů
proti tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

E) LITANIE LORETÁNSKÁ (KC067)
Biskup:
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Všichni:
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu, svatý,
Bože v Trojici jediný,

smiluj se nad námi.

Svatá Maria,
oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Matko Kristova,
Matko církve,
Matko božské milosti,
Matko nejčistší,
Matko nejcudnější,
Matko neporušená,
Matko neposkvrněná,
Matko láskyhodná,
Matko obdivuhodná,
Matko dobré rady,
Matko Stvořitelova,
Matko Spasitelova,
Panno nejmoudřejší,
Panno úctyhodná,
Panno chvályhodná,
Panno mocná,
Panno dobrotivá,
Panno věrná,
Zrcadlo spravedlnosti,

Trůne moudrosti,
Příčino naší radosti,
Stánku Ducha svatého,
Stánku vyvolený,
Stánku zbožnosti,
Růže tajemná,
Věži Davidova,
Věži z kosti slonové,
Dome zlatý,
Archo úmluvy,
Bráno nebeská,
Hvězdo jitřní,
Uzdravení nemocných,
Útočiště hříšníků,
Těšitelko zarmoucených,
Pomocnice křesťanů,
Královno andělů,
Královno patriarchů,
Královno proroků,
Královno apoštolů,
Královno mučedníků,
Královno vyznavačů,

Královno panen,
Královno všech svatých,
Královno počatá bez poskvrny
hříchu dědičného,

Královno nanebevzatá,
Královno posvátného růžence,
Královno rodin,
Královno míru,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3×
B: Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
L: Neboť Pán v pravdě z mrtvých vstal, aleluja!
B: Modleme se: Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil
svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční
radost stále roste, abychom tak jak jeho Matka, Panna Maria, a s její pomocí
šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky
věků.
L: Amen

Vlastní novénu končíme znamením kříže při kterém můžeme
pronést prosbu:
Z Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti!

F) ZAKONČENÍ
VESEL SE, NEBES KRÁLOVNO (KC407)

Vesel se, nebes Královno, / aleluja, /
zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.
Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, /
vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.
Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, /
u něho za nás přimluv se, / aleluja.
B: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
B: Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať
dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.
Regina Coeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia,
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu
Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut,
per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

ZASVĚCENÍ
13. května 2020

ÚVAHA
Panna Maria ve Fatimě žádala o zasvěcení Ruska jejímu
Neposkvrněnému Srdci a o usmiřující svaté přijímání při prvních
sobotách pěti po sobě jdoucích měsíců. Prostřednictvím třech fatimských
pasáčků přislíbila obrácení lidstva a mír ve světě.
Velký mariánský apoštol svatý Ludvík Maria Grignion z
Montfortu často připomínal, že Kristovo království přijde skrze rozšíření
pravé úcty k Panně Marii po celém světě. Řekl: „Maria je nejjistější, nejsnazší,
nejkratší a nejdokonalejší cestou k Ježíši Kristu.“
Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je
následováním Krista. To pochopil nejvíce velký mariánský papež sv. Jan
Pavel II. když vyslovil slova: „Totus Tuus, celý Tvůj, Maria“! Tato formule není
jen nějakým výrazem zbožnosti. Jde o něco daleko víc“. … Jan Pavel II. pokračuje:
„Zpočátku se mi zdálo, že se musím vzdát mariánské zbožnosti svého dětství ve
prospěch kristocentrismu. Díky svatému Ludvíkovi M. Grignionovi z Montfortu jsem
však pochopil, že opravdová zbožnost k Matce Boží má ve svém středu Krista, ba je
hluboce zakořeněná v trojičním tajemství Boha a v tajemství vtělení a vykoupení.
Takto jsem tedy s novým vědomím pochopil mariánskou úctu a tuto zralou formu
zbožnosti k Matce Boží jsem prožíval.“
MODLITBA DNE
Nejvěrnější Mariino Srdce, neopouštěj nás, své křehké a nevěrné děti,
které se nyní k Tobě utíkají. Ó přesladká Boží Matko, prosíme Tě, přijmi
nás do svého Srdce, od kterého nás ani svět, ani peklo, ani pokušení, ani
bída nemohou odloučit. Ochraňuj nás od naší nestálosti, abychom Ti
zůstali navždy věrní. Amen.

ZASVĚCENÍ DIECÉZE
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Biskup:
Panno Maria, pomoz nám, abychom Tě, tak jako svatý apoštol Jan,
přijali do svého srdce a kéž tímto přijetím zakusíme pokoj ve svém
srdci. Zasvěcuji Ti a svěřuji do Tvé ochrany všechny věřící celé naší
diecéze.
– rodiče, děti a mládež;
– kněze, řeholníky a řeholnice i všechny osoby zasvěcené;
– staré, trpící a nemocné, zvláště postižené pandemii KORONAVIRU jejich příbuzné i ty, kteří se o ně starají;
– osamělé, opuštěné a trpící strachem;
– umírající: ty, kteří už dlouho snášejí smrtelné útrapy, i ty,
kteří z tohoto světa odešli náhle bez přijetí svátostí;
– vyloučené, odvržené, kteří se ocitli na okraji společnosti a kteří
trpí nepřátelstvím nebo osočováním;
– utečence sužované válkou i pronásledované pro víru;
– odpovědné za správu věcí veřejných, aby díky tvé pomoci
dokázali přijímat Bohem inspirovaná rozhodnutí;
– Matko, svěřuji ti všechny, kteří neznají Boha nebo kteří se odvrátili
od křesťanské víry;
– také ti svěřuji všechny, kteří ve svém životě upadli do závislosti
na drogách, pornografii nebo jiných neřestech;
– nakonec odevzdávám tvému mateřskému srdci všechny,
kteří vykročili a jdou po špatné cestě.

Vikář:
V tuto chvíli, kdy Otec biskup odevzdává před milostnou sochu Panny
Marie sv. růženec, s kterým se dnešního dne modlil, v duchu se s ním
sjednoťme a také i my odevzdejme Panně Marii všechny naše osobní
úmysly.

Biskup:
Církev je velkou rodinou Božích dětí. Právě jako děti se obrací na svou
matku, tak se obracíme i my k té, která nám byla dána za Matku. Kéž je
naše volání, výrazem odevzdanosti a důvěry k Srdci Panny Marie.
Chceme vyznat, že láska je silnější než hřích, silnější než všechno zlo,
které ohrožuje lidstvo i celý svět. O tuto lásku chceme pokorně prosit:
Všichni:
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“ Těmito slovy, jimiž
se Kristova Církev modlí už po staletí, se dnes obracíme k tobě, naše
Matko.
Biskup:
Proto, Matko všech lidí a národů, Ty, která znáš jejich bolesti, radosti i
naděje a svým mateřským srdcem sdílíš všechny jejich boje mezi dobrem
a zlem, mezi světlem a temnotou, které otřásají dnešním světem, vyslyš
naše volání, kterým se pod vedením Ducha svatého obracíme k Tobě.
Obejmi svou láskou, jako Matka a Služebnice Pána, celou naši
českobudějovickou diecézi, kterou Ti svěřujeme a zasvěcujeme.
Všichni:
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Neodmítej naše
prosby v našich potřebách!“
Biskup:
Před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem se dnes
chceme sjednotit a zasvětit se stejným způsobem, jakým se tvůj Syn z
lásky k nám zasvětil Otci, když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni
v pravdě.“ V tomto zasvěcení se chceme spojit s naším Vykupitelem. Jeho
Božské Srdce, ať nám dává sílu k odpuštění a dopřeje nám milost
účinného pokání.

Všichni:
Síla tohoto zasvěcení ať trvá věčně a dotýká se všech lidi; překonává
všechno zlo, které kníže temnot dokáže vnést do srdce člověka. Panno
Maria, Matko naše, hluboce pociťujeme potřebu tohoto zasvěcení pro
naši diecézi; zasvěcení, které činíme sjednoceni s Kristem.
Biskup:
Matko Církve! Osvěcuj Boží lid celé naší diecéze, všechen náš lid, který
kráčí na cestě víry, naděje a lásky! Pomoz nám prožívat Kristovo
zasvěcení v plné pravdě! Pomoz nám překonávat nebezpečí zla, které tak
snadno zapouští kořeny v našich srdcích a vyslyš naše úmysly.
B: za odvrácení koronavirové pandemie;
V: Prosíme Tě vyslyš nás!
B: za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie;
V: Prosíme Tě vyslyš nás!
B: za naše rodiny;
V: Prosíme Tě vyslyš nás!
B: za obnovení a prohloubení náboženského života v naší diecézi.
V: Prosíme Tě vyslyš nás!
Biskup:
Paní naše, Těšitelko naše, svěřujeme Ti a zasvěcujeme
českobudějovickou diecézi, kterou tímto vkládáme
do Tvého mateřského Srdce.
B: Od snahy udusit v lidských srdcích pravdu o Bohu:
V: Vysvoboď nás!
B: Od ztráty citlivého svědomí pro poznání dobra a zla:
V: Vysvoboď nás!

B: Od hříchů proti Duchu svatému:
V: Vysvoboď nás!
Všichni:
Vyslyš, Matko Kristova a Matko naše, toto volání o pomoc v této nelehké
době! Mocí Ducha svatého nám pomáhej vítězit nad našimi hříchy. Ať
se znovu v našich osobních dějinách spásy projeví nekonečná síla
vykoupení: moc milosrdné Lásky! Ať Kristova láska učiní přítrž zlu, a
kéž promění naše srdce i naše svědomí.
Biskup:
A ať se nám ve Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže světlo naděje!
Všichni:
Amen.

Vlastní zásvětnou modlitbu se pomodlíme před sochou Panny Marie
Fatimské, kterou Svatý Otec Jan Pavel II. požehnal v květnu 1991 na
náměstí sv. Petra v Římě.
(Svatého Otce pozdravuje kněz z Ruska, pro kterého Sv. Otec žehnal základní
kamen na stavbu kostela. Vedle Svatého Otce stojí biskup Pavel M. Hnilica SJ.)

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí
do pekelné propasti satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší. Amen.
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