Milé sestry a bratři,
zasílám vám modlitby na týden 5.4. – 11.4.
Liturgický kalendář:
5.4. - 6. neděle postní – Květná neděle
9.4. Zelený čtvrtek
10.4. Velký pátek
11.4. Bílá sobota
Myšlenka na týden:
„Nejsi to ty, kdo nese kříž, kříž nese tebe.“
Jan Maria Vianey
Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):
Svatý Bože, připrav naše srdce na slavení velikonočních tajemství: poslední večeře, ukřižování,
spočinutí v hrobě a vzkříšení.
Milostivý Bože, prosíme tě za celý náš svět, za všechny lidi. Ať všichni nacházejí cestu k Ukřižovanému
a Oslavenému Pánu Ježíši Kristu. Ať v duši lidstva vykvete radost z poznání, že Kristus je Pán a
Beránek Boží.
Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli
uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé. Buď vůle tvá.
2) Modlitby z NO:
Pane, prosíme tě za uzdravení všech členů rodiny Hudečkových z Prostějova, kteří onemocněli
COVID-19. Buď jim nablízku a dej jim dostatek síly, aby nemoc zvládli. Žehnej a ochraňuj celou jejich
rodinu.
Pane, prosíme tě za bratra Ladislava Kavku, který podstupuje léčbu chemoterapií. Pomoz mu uzdravit
se, stůj při něm a žehnej mu.
3) Tento týden se modleme s Anselmem Grünem:
“Milosrdný a dobrý Bože, pašijový týden je pro mě nejdůležitějším týdnem celého roku. Dej, ať jej
prožiji naprosto vědomě.
Hledím na utrpení tvého Syna a vidím v něm, jak on mě miluje. Spolu se všemi básníky, kteří
opěvovali jeho cestu bolesti, poznávám v Ježíšově utrpení jeho bezpodmínečnou lásku ke mně. To
pro mě vydal svůj život v sázku. Položil svůj život za mě, protože jsem pro něho tolik důležitý.
Požehnej tento pašijový týden, aby prohloubil mou víru a aby mi dal nanovo zakusit tvou lásku a
lásku tvého Syna.”
4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)
5) Vnitřní modlitba:
Kyrie eleison. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)
Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

Přeji vám všem v této nelehké době pokoj a naději v srdci a víru v to, že svět je v Božích rukou.
Juraj Jordán Dovala, biskup

Bohoslužby CČSH, úvahy a duchovné povzbudenia si môžete pozrieť na týchto stránkach:
https://www.husitskebohosluzby.cz/
https://www.aktualne.ccsh.cz/

