Milé sestry a bratři,
zasílám vám modlitby na týden 12.4. – 18.4.
Liturgický kalendář:
12.4. Vzkříšení Páně - Boží hod velikonoční
13.4. Heinrich Ratgeb, kněz a husitský mučedník
14.4. Lambert, biskup a mučedník
Myšlenka na týden:
„Můj Pane Kriste, Ty jsi svým zmrtvýchvstáním přemohl a zdolal moje hříchy.
Proč bych se měl tedy bát a děsit? Proč bych neměl být dobré mysli? A proč
bych se neměl radovat?“
Martin Luther
Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):
Věčný Bože, veliká jsou tvá zaslíbení, která jsi pro nás vykonal. Tvůj
nejmilejší Syn se pro nás obětoval, aby sejmul z lidstva hřích. Vstal z
mrtvých, aby byl osten smrti navždy otupen a abychom my byli vykoupeni.
Velebíme tě a oslavujeme pro tvou nekonečnou lásku k nám.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi porazil smrt svou vlastní smrtí, ty jsi
zvítězil, ty jsi vstal z mrtvých a kraluješ na věky věků! Aleluja!
Svatý Nestvořený, Vládce zástupů, v pokoře tě prosíme o Světlo, které je z
tebe. Svět takové Světlo nemá, jedině ty nás můžeš obdarovat božským
Světlem, které pozvedává, Světlem pravé moudrosti a poznání.
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:
Věčný Bože, vdechni život, lásku a svého Ducha do našeho společenství. Ať
se naše náboženské obce opět zazelenají životem a stanou se domovem pro
všechny, kteří hledají tebe.
3) Tento týden se modleme s bratrem Rogerem z Taizé:
„Vzkříšený Ježíši, vidíš, že jsem mnohdy zmatený jako cizinec na této zemi.
Mou duši sužuje žízeň a to je očekávání a touha po tvé přítomnosti. A srdce
bez ustání touží po tom, aby spočinulo v tobě, Kriste, aby k tobě složilo
všechno, co je tížilo a co je od tebe vzdalovalo.“
4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)
5) Vnitřní modlitba:
Christos anesti. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)
Sestry a bratři, můžete posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete
modlit.
Přeji vám všem krásné a milostiplné Velikonoce. Kristus vstal z mrtvých,
radujme se!
Juraj Jordán Dovala, biskup
Bohoslužby, úvahy a duchovné povzbudenia si môžete pozrieť na týchto
stránkach:
https://www.husitskebohosluzby.cz/
https://www.aktualne.ccsh.cz/

