Milé sestry a bratři,
zasílám vám modlitby na týden 22.3. – 28.3.
Liturgický kalendář:
22.3. - 4. neděle postní
25.3. Zvěstování narození Páně
27.3. Rupert, misionář a biskup
28.3. Jan Amos Komenský
Myšlenka na týden:
„Je pravda, že nemoci nebývají bez bolesti, trápení a tesklivosti. Zbožný člověk též
rozjímá, že je pro nás užitečné cítit na sobě časem Boží ruku, aby naše trpělivost byla
zkoušena; a že cokoli Pán Bůh koná při svých vyvolených, koná s jistým uvážením a
s jistých důvodů. Tak nabývá potěšení uprostřed své bídy a odevzdává tělo i duši do
mocné ruky Boží.“
Jan Amos Komenský
Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):
Svatý Bože, chceme žít s vírou ve tvého Syna. Ty jsi ho poslal, aby nás vykoupil ze smrti
do života. Chceme patřit tobě, Synu a Duchu Svatému, jen jsme slabí a neumíme vždy
dostát vznešenému jménu křesťané. Pomáhej nám a podepírej nás, ať je Kristus v nás a
my v něm.
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.
Svatý Bože, dej ať se mezi lidmi nešíří panika a strach. Věřící ať přispívají ke klidu a
naději, že svět je ve tvých rukou.
2) Modlitby z NO:
Pane, prosíme tě za naši zesnulou sestru Pavlu Váňovou. Přijmi ji do svého království
věčnosti a pokoje, ať je ve tvé svaté přítomnosti a může hledět na tvou slávu.
3) Tento týden se modleme s matkou Basileou Schlinkovou:
„Náš milý Pane Ježíši! Děkuji Ti za nevýslovnou milost, že Tě smíme milovat, protože Ty
miluješ nás. Kdo je toto hoden? Vždyť tolik lidí hledá lásku a štěstí a nenacházejí je! V
Tobě máme všechnu svoji blaženost, protože jenom v Tobě, náš Pane Ježíši, je obsažena.
Smíme pít z pramene Tvé lásky a nikdy nejsme sami, protože jsme obklopeni láskou Pána
všech pánů. Ve společenství s Tebou smíme všechno dělat, smíme Ti být vždy po Tvém
boku, a smíme jít vstříc chvíli, kdy budeme s Tebou na věky sjednoceni.“
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 pokoj, dobro a Boží lásku všude a ve všem.
Juraj Jordán Dovala, biskup

