Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou
mobilní telefon P. Jan Piler: 728 822 995; janpiler@email.cz
Biskup brněnský uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě
v celé brněnské diecézi po dobu trvání mimořádných opatření vlády ČR
kvůli epidemii koronaviru.
Kostel v Rájci bude po dobu neurčitou otevřen k osobní modlitbě, četbě a adoraci
každé ráno od 6.30 do 8.30 hodin a každý večer od 17.00 do 19.00 hodin.
Maximální počet přítomných v kostele je 30 osob s odstupem 2m a v roušce.
V pátek před Květnou nedělí zpovídá P. Jan Piler v Rájci v kostele od 6.00 do 11.00
hod. v uzavřené zpovědnici, ve které je mřížka s průhlednou fólií.
Svaté přijímání nebude do odvolání ve farnostech Rájec a Doubravice podáváno.
Každý den přijímejte Pána Ježíše duchovně.
Osobní adoraci je možné si domluvit přes mobil s farářem.
Nebojme se, nereptejme, modleme se, čtěme Písmo svaté a duchovní knihy,
konejme půst a pokání za hříchy své a dnešního světa.
Každý den je mše svatá na TV NOE v 7.00 hodin s papežem Františkem.
Každý den je večer mše svatá na radiu PROGLAS v 18.00 hodin.
Každý den jsou mše svaté na slovenské televizi LUX v 7.00, 12.00 a 18.30 hodin.
Mnoho mší svatých je na internetu on-line.
Koronavirus jako dar od Boha
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc,
abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl
vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů,
abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc,
abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy,
aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli
a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech,
proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem,
proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc,
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.
Tato nemoc nám bere samozřejmost, "uměle vytvořenou svobodu"
a zároveň dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru zabalenou dokonale tak, aby nebyla vidět
a dotkla se všech sfér, umělých sfér, které vytvořil člověk.

Prof. Mons. Petr Piťha
Situace, v níž jsme se ocitli, je zcela nepřehledná,
nemáme potřebné informace, všechno se po hodinách mění.
Je zřejmé, že lidé ve vedení státu si nevědí rady. To jim nelze vyčítat.
Zneužití situace pro vlastní prospěch je ovšem nemravný, možná i trestný čin.
Kromě celosvětových všeznalců bez kompetence,
a tedy bez konkrétní odpovědnosti si neví rady nikdo.
Ukazuje se tedy, že opravdu ve všem se každý jednotlivec musí aktuálně rozhodovat sám.
Bohužel nelze čekat, že se budou lidé rozhodovat racionálně, uváženě a s ohledem na druhé,
ba dokonce, že se vůbec budou rozhodovat a nebudou jen reaktivně reagovat.
K tomu všemu mohu říct jediné, že je to jako s počasím.
Je naprosto zbytečné diskutovat, popř. vynést odsudek deště.
Prší, a proto zůstanu doma, musím-li vyjít, vezmu si pláštěnku, gumáky a deštník. Jednoduše
leje a musím se podle toho chovat.
Co jsem zatím napsal, je obecně platné.
Nyní budu uvažovat o tom, jak se mohou zachovat věřící, především katolíci.
Hned řeknu, že obecnou radu dát nelze právě tak, jako nelze pacientům sdělit,
jaká je obecně platná úlevová poloha.
Jisté je, že daná situace je naléhavou Boží výzvou,
abychom se zamysleli nad kvalitou své víry.
Jde o osobní víru a každodenní praxi duchovního života.
Otázky mně kladené se vesměs týkají problému mše svaté a přijímání Těla Páně.
Následně pak svátosti smíření. Je frapantní, jak jsou věřící novou situací zaskočeni.
Je to přirozený důsledek našeho namnoze konzumního přístupu k bohoslužbám.
Tady jsem, račte mě zaujmout, pobavit, nerušit a dlouho nezdržovat.
Jsme vaši zákazníci, neplatíme vás, ale jste na nás závislí.“
Úspěšný je kněz, který to vše dobře prodává.
Mnoho lidí nechodí dnes do kostela ke sv. Ignáci, Josefu, Markétě,
ale chodí ke Koťátkovi, Čapájevovi, Camralovi….

Z čeho lze vyjít:
1. Zkušenosti s naší situací existují.
Prožívaly ji celkem nedávno odsouzené ženy v ženských věznicích, nejednou řadu let.
Celá společnost včetně řeholních sester mohla ve středověku přijímat Tělo Páně jen dvakrát
do roka, o Vánocích a Velikonocích. O časné a časté sv. přijímání se,
pokud vím, jako první zasazoval český myslitel Jan Milíč z Kroměříže.
V současnosti jsou celé oblasti, kde kněz nějakou komunitu navštíví třeba jen jednou či
dvakrát ročně, a vzhledem ke klimatu tam nelze uchovávat Nejsvětější Svátost vůbec.
Centrem víry je Bůh přítomný ve slově Písma. Ve vystavené Bibli je také adorován.

2. Existuje celá řada známých praktik používaných běžně a dalších používaných
v dobách pronásledování.
Mám na mysli následující (zdůrazňuji, že oproti dřívějším dobám máme výhodu televize
atd.):
a) příkladně zachovávat pokyny vlády;
b) iniciovat dobrovolníky

ke spolupráci s místními orgány správy a samosprávy a jinými institucemi;
c) využívat všechny způsoby duchovní služby,
které nám zůstávají: celodenní výstav Eucharistie,
přítomnost někoho, kdo může podat Tělo Páně,
deponovat ciborium u jáhnů a určených akolytů.
Vždy přitom zachovat max. opatrnost (oddělená místnost, rouška, vstupní desinfekce).
Při postupech nikoli běžných vždy konzultovat s diecézním biskupem.
Víme, ke kolika pochybením docházelo v době tzv. tajné církve;
d) zajistit jednoznačnou a úplnou informovanost farníků
o tom, jak a proč tak bude postupováno;
e) úkolem všech věřících je povzbuzovat druhé a uklidňovat spory v prostředí, kde žijí.

3. Nová situace nás povede k prohloubení a zvroucnění víry.
To druhé se projeví ihned v souvislosti s modlitbou za nejbližší,
kteří jsou ohroženi nebo už onemocněli. Dojdeme také ke zcela novým náhledům.
Zde z vlastní zkušenosti radím teologicky nerozebírat zneklidňující otázky,
protože na to zatím není klid, ale opřít se o základy víry,
zpevňovat a prohlubovat kořeny své duchovní identity.

4. Velkou důležitost bude hrát vztah k druhým lidem.
Naše přátelství a soudržnost rodin, malých společenství a farnosti
budou podrobeny velkému zatížení.
Neděsme se mnoha rozchodů a zklamání, která zažijeme.
Budou vícenásobně vyvážena radostí nad pevností druhých
a také překvapivým zjištěním, že máme vynikající vztahy, o nichž ani nevíme.
Vždy mějme na paměti, že tu jsme pro druhé a cokoli (ne)uděláme pro bližní,
(ne)učiníme pro Krista.

5.Digitus Dei (Boží prst) zcela určitě ukáže na kohokoli z nás
a postaví nás před neobyčejně těžká rozhodnutí.
Klasickým příkladem je rozhodování lékaře,
kterého ze dvou pacientů má zachraňovat přednostně. Jak postupovat?
Nakolik je čas promyslet, zkonzultovat s druhými,
odevzdat rozhodnutí v modlitbě Bohu a jednat. Pak už jen věřit v Boží milosrdenství.
Neudělat nic je nejhorší chyba. Zda jsem se rozhodl šťastně či ne, se nikdy nedozvím.
Před posledním soudem však budu moci říct:
Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych jednal správně.
Přeji vám i sobě, abychom byli nositeli naděje, která tryská z toho,
že se neděsíme budoucnosti, protože z ní nám jde vstříc náš Pán a Spasitel.

Podle myšlenky Fili Gopla
Nebojte se! To zní celým Písmem. Nejvíc kontaminovaný povrch je naše srdce.
Tenhle virus je dar země. Zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe.
Snížil na polovinu znečištění v rozvinutých zemích. Naučí nás mnoho. Uvidíte!
Neviditelný Bůh se nám zjevil v podobě Krista, teď je neviditelný, mikroskopický,
a mluví k nám o potřebě lidskosti. Počítáme mrtvé, ale to je nevyhnutelná cena.

Už jsme se nemohli jen slepě hnát vpřed. Tohle je virus pro meditaci.
Buďme vděční, že se můžeme zastavit, být s našimi dětmi,
myslet s láskou na staré, slabé, ohrožené. Hodnotu věcí chápeme až když nám chybí.
Virus, který nám bere možnost obejmout druhého přišel proto, aby nás zachránil.
A neodejde, dokud to nepochopíme.
Zůstat doma a otevřít svá srdce – to dělá virus užitečným.
A ještě víc jít do lesa, vnímat šumění moře, sednout si a pozorovat řeku,
abychom si připomněli, že příroda je domov, dnes víc než kdykoli jindy.
Jestliže z takového návratu k přírodě uděláme vakcínu proti strachu,
posvětíme tím i práci a námahu lékařů, zdravotních sester a mnoha dalších.

Prof. Pavel Kolář
Kvůli epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID-19 přistoupila vláda
k omezení našeho volného pohybu. Současně sdělila, že pokud nebude boj s koronavirem
úspěšný, je připravena přijmout další, ještě tvrdší opatření. Celá situace má ovšem obrovský
rozměr nejen medicínský, ale i politický, ekonomický, společenský a psychologický.
Podrobujme tyto věci veřejné kontrole.
Zkusme si proto položit základní otázky: Co je tím úspěchem, respektive neúspěchem
v dalším boji s nemocí? Na základě čeho budou pokračovat případná další a další karanténní
opatření? A jaké další prostředky (strategii) volit s ohledem na působení viru v čase? Tyto
otázky musí padnout, protože vlivem silné virulence útočícího viru je dnes téměř jisté, že
i přes všechna dosavadní opatření dojde k dalšímu šíření nemoci.
S vysokou pravděpodobností se dá též předpokládat, že – byť je smrtnost onemocnění (podíl
zemřelých z celkového počtu nakažených) procentuálně minimální – někteří z nemocných
i v Česku zemřou.

Nepřehánějme regulace!
Opatření proto musí hlavně zabránit rychlému a masovému rozšíření nemoci, a naopak přispět
k jeho co největšímu rozložení v čase (to vše při ochraně starých a chronicky nemocných
lidí). V tomto směru musí naše rozhodování o opatřeních zohledňovat dva faktory:




Výběr prostředků a opatření proti dalšímu šíření nemoci nesmí být
v sekundárních důsledcích horší než následky vlastní nemoci. A to nejen co se
týče důsledků zdravotních, ale i ekonomicko-společenských a dalších. (Zrádné
je, že tyto sekundární důsledky nejsou na rozdíl od projevů nemoci v současné
době tolik viditelné.)
V medicíně je to velmi časté a eticky velmi diskutované téma. Pacient se sice
vyléčí z dané nemoci, ale následky léčby jsou pro kvalitu jeho života horší než
vlastní onemocnění. To je třeba mít neustále na mysli. Nemůžeme léčit
za každou cenu, abychom pacienta dlouhodobě poškodili. Proto poškození
v případě koronaviru musíme hodnotit nejen v rovině medicínské, ale právě
i v rovině společenské, lidské (psychické), ekonomické a politické. Tomu musí
odpovídat výběr prostředků pro boj s ním.

Jenom ne strach
Závažným rizikem je nadměrný, až hysterický strach, který se stává jedním z motorů pro
výběr vládních opatření. A také pro individuální chování lidí (někdy ochrana až v bláznivém
rozměru, stigmatizace postižených, podezřívání, netolerance, nadměrné nakupování zásob
atd.). Strach musí být adekvátní. Chybné emocionální hodnocení a zpracování problému,
podotýkám na jednu i druhou stranu, mají často až fatální důsledky. Stejné situace jsme
svědky u některých ekologických témat.
Uvědomuji si, že u koronaviru je ve hře smrt. Na smrt a nemoc nejsme z bezprostřední
blízkosti zvyklí, avšak nyní je sledujeme on-line prostřednictvím médií. O to úzkostnější jsme
pak ve své ochraně. Také proto, že jsme neprožili válku a jiná těžká období, je práh naší
úzkosti značně snížený. Myslím, že tomu v této situaci podléhají i racionálně uvažující lidé.
Bude to ještě horší, až přijdou první oběti.
Výrazné úzkosti navíc pomáhá i rozdílný způsob informování, než je tomu u jiných
onemocnění. Běžně se nepíše, že máme v daný čas tolik a tolik případů úmrtí na chřipku,
kolik bylo dnes nových případů rakoviny a tolik a tolik lidí na ni zemřelo apod.
Všem těmto zprávám a skutečnostem je potřeba dát správné emoční zařazení. Je potřeba si
uvědomit, že strach a úzkost také objektivně oslabují naši imunitu, která je zásadním
obranným mechanismem v boji proti koronaviru.

Iracionální úzkosti
Rozhodně nechci situaci bagatelizovat a srovnávat onemocnění COVID-19 s epidemií
chřipky, i když i při ní umírají stovky a tisíce pacientů. Naopak, uvědomuji si a velmi
respektuji rozdíly. I když úmrtnost (podíl zemřelých na celé populaci) je u koronaviru stejná
jako u chřipky, tak smrtnost (podíl zemřelých z celkového počtu nakažených) je vyšší,
nakažlivost je také vyšší a průběh plicních komplikací je horší. Na straně druhé to není
onemocnění, jež by mělo přinášet přehnanou obavu, až hysterii. Jinak se budeme chovat
iracionálně jak na úrovni vlády, tak i individuálně, což může přispívat k negativním
společenským, psychologickým, ekonomickým i jiným dopadům.
Vzhledem k tomu, že virus v bezprostředním čase neporazíme, tak vždy půjde v jeho řešení
o trade-off (jakési něco za něco). Při strategické volbě řešení musíme přijmout negativní
důsledky (oběť), které však vyváží až konečný výsledek. Do kalkulace pozitivních
a negativních vlivů je potřeba započítat nejen medicínské důsledky, ale i ty zmíněné další.
Stojíme tedy zpět před jednou z otázek z úvodu textu: Jaké prostředky či strategii volit
s ohledem na další působení viru v čase, aby nedošlo k horším důsledkům než u vlastní
nemoci?

Trade-off
Na začátku odpovědi v trade-off pohledu musí stát dvě otázky:
 Mají

se při již téměř známé epidemiologické závažnosti onemocnění prohlubovat další
a další karanténní, až hermetická opatření s katastrofálními společenskými,

psychologickými, ekonomickými (pro spoustu lidí se stanou likvidační) a posléze
i politickými dopady?
 Má se využít již aktuálních zkušeností (dostatek a potřebná dostupnost testovacích
míst, důsledné používání roušek a respirátorů), koncepčně efektivnějších
a racionálnějších postupů, omezit virus, postupně ho propouštět v čase a obyvatelstvo
tak postupně imunizovat (samozřejmě při důsledné ochraně starých a chronicky
nemocných)?

Likvidační opatření
Problém je, že ta ověřená účinná opatření, jako je daleko větší množství testovacích míst
a bezproblémový přístup k nim (s trasováním), dostatek diagnostických setů, dostatek
a případně povinné nošení respirátorů a roušek a dostatek dezinfekčních prostředků, nám
v dané situaci katastrofálně chybějí. Tento reálný nedostatek pak nahrazujeme stále většími
karanténními opatřeními a omezeními, jež jsou v řadě oblastí likvidační.
Je také nadmíru jasné, že zvýšeným testováním zjistíme, že lidí s koronavirem přibývá, což
bude interpretováno tak, že se vir rozšiřuje. V dnešní době je mezi námi rozhodně mnohem
více lidí s koronavirem, než uvádějí oficiální statistiky.
Jen proto, že dostatek populace nebyl dostatečně vyšetřen, protože řada nositelů viru je i bez
příznaků, se o nich neví. Dostupné a dostatečné protestování je důležité, ale v kalkulaci
musíme počítat s tím, že dojde ke zvýšení počtu nemocných (možná na počet obyvatel
většímu než v jiných zemích), a tím k další panice ovlivňující naše exekutivní funkce
v racionálním rozhodování, psychické pochody a chování lidí.

Cesta ke kolapsu
V rámci své odpovědnosti musí vláda hranici vyplývající z trade-off nutně řešit. Jinak dojde
postupně ke kolapsu. Připomínám, že soubor opatření by neměl přinést horší dopad než
vlastní nemoc. Proto na něj není možné nahlížet pouze jedním prizmatem. Nedá se spoléhat
pouze na optiku odborníků epidemiologů (nezpochybňuji tím jejich význam), kdy i jejich
názory se mohou významně lišit. Je nezbytné vnímat i jiný rozměr problému.
Například i jako neodborník v ekonomii si umím představit obrovské ekonomické důsledky
a náklady spojené s přijatými opatřeními a samotným onemocněním. Dá se tedy počítat
i s jejich promítnutím do politiky.
Velkým nebezpečím je, aby situace nebyla využita či cíleně zneužita v rámci politického
souboje a nevedla k větší centralizaci moci, k dalšímu posílení role státu, a to především
v ekonomice.
Za takové krizové situace a případně pod rouškou strachu je to velmi jednoduše možné.
Předpokladem pro to, aby k tomu nedošlo, je vysoká mravní odpovědnost bez vedlejších
ekonomických zájmů. Využití situace k vlastním cílům by bylo značně neetické.

Hymnus za zastavení moru
Hvězdo Nebe, která jsi svým mlékem kojila Pána,
znič mor smrti,
který byl přiveden na svět prarodiči lidského pokolení.
Usmiř nebe, které se hněvá
a stíhá národy trestem smrti.
Dobrotivá Hvězdo mořská, potři tento mor.
Buď milostivá k našim modlitbám,
protože tvůj Synáček ti nic neodepře.
Ó Ježíši, zachraň ty, za které prosí Panna a tvá Matka.

Modleme se.
Bože Milosrdenství, Bože Slitování, Bože odpuštění,
dej se pohnout soucitem s utrpením svého lidu:
Zadrž své rámě pro lásku k této svaté Hvězdě,
od níž jsi přijímal sladké mateřské mléko,
jako lék proti našim hříchům.
Přijď nám na pomoc svou božskou milostí.
Na přímluvu Blahoslavené Panny Marie, tvé Matky
a sv. Apoštola Bartoloměje
kéž jsme vysvobozeni
od setkání s morem a nečekanou smrtí
a zachráněni od každého nebezpečí,
které nás ohrožuje.
Skrze Tebe, Ježíše Krista, Krále slávy,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Antifona: Zastíní tě svými perutěmi a nemusíš se bát nočních temnot.
Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: Tys mé útočiště, *
můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.
Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců, *
před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi, *
pod jeho křídly dojdeš ochrany.
Nebudeš strachovat se nočních příšer *
a šípů, které za dne létají,
nákazy, která v temnotách se plíží, *
moru, jenž řádí za bílého dne.
I když jich padne po tvém boku tisíc, *
ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne, *
vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Naopak, na své oči budeš vidět, *
spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště, *
ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.

Proto nic zlého se ti nepřihodí, *
nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz, *
na všech tvých cestách být ti ochránci.
A proto budou na rukou tě nosit, *
aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech, *
a lva i draka klidně zašlápneš.
Že je mi oddán, já ho vysvobodím, *
ochráním, že se k mému jménu zná.
Vyslyším ho, když mě bude vzývat, +
budu s ním v každém jeho soužení, *
zachráním ho a ke cti pozvednu.
Dosyta obdařím ho dlouhým věkem *
a svoji spásu mu dám uvidět.
Sláva Otci i Synu i *Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky,* a na věky věků. Amen.
Antifona: Zastíní tě svými perutěmi a nemusíš se bát nočních temnot.

Litanie v čase nakažlivých nemocí
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Bože svatý,
Bože silný,
smiluj se nad námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka,
ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž dopouštíš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší,
když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost,
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti
My hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys dobu svého navštívení ukrátil,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,

Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost
a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. /3x/
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se
Otče náš...
Pokořme se pod mocnou rukou Boží
v době jeho navštívení.
Na Pána vložme všechny své starosti,
neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli,
pro slávu svého jména nás vysvoboď.
Buď s námi Tvé milosrdenství,
neboť doufáme v Tebe.
Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován,
shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu,
kterou jsme si zasloužili svými hříchy.
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím,
svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.
Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči.
Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení.
Kéž nás čas Tvého navštívení povzbudí k nápravě života
a upevní v nás myšlenky na spásu.
Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, Našeho Pána.

Litanie ke sv. Rochu, ochránci před morem
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, vyslyš nás. Kriste vyslyš nás.
Bože, Otče, jenž jsi na nebesích,

smiluj se nad námi

Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý, Utěšiteli světa,
Svatá Boží Rodičko,

oroduj za nás

Svatá Maria,
Svatá Panno panen,
Svatý Rochu, velkodušný ochránce lidstva,
Svatý Rochu, věřící učedníku Ježíše Krista,
Svatý Rochu, který nosíš ve svém těle znamení kříže,
Svatý Rochu, v kterém neustále přežívá Vášeň,
Svatý Rochu, se srdcem zaníceným ohněm dobročinnosti,
Svatý Rochu, který jsi rozdal svůj majetek chudým,
Svatý Rochu, který jsi obětoval svůj život potřebným,
Svatý Rochu, který jsi uzdravil nakažené, vírou v lásku k Ježíši Kristu,
Svatý Rochu, který jsi se snažil v životě ulehčit nemocným,
Svatý Rochu, který jsi sloužil malomocným s horlivostí a hrdinnou odvahou,
Svatý Rochu, který jsi znamením kříže zastavoval mor,
Svatý Rochu, který jsi zachránil před nákazou mnoho měst,
Svatý Rochu, který jsi byl také zasažen morem,
Svatý Rochu, který ses stal vzorem trpělivosti pro oběti moru,
Svatý Rochu, který ses zázračně uzdravil,
Svatý Rochu, přestože jsi byl nevinnen byl jsi haněn,
Svatý Rochu, kterého nechali uvěznit,
Svatý Rochu, který si zbytek života strávil ve vězení jako provinilec,
Svatý Rochu, který jsi byl Konzilem svatořečen v boji proti moru,
Svatý Rochu, kterého Ježíš Kristus korunoval slávou a ctí,
Svatý Rochu, náš společníku na pouti životem,
Svatý Rochu, společníku nás věřících,
Svatý Rochu, patrone těch, kteří věří,
Svatý Rochu, svatý mezi svatými,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Modleme se:
Prosíme tě, Pane, na přímluvu sv. Rocha, který hlásal a přísahal víru v Tebe: odstraň zlo, které nás sužuje,
nehněvej se na nás, smiř se námi, projev nám lásku jako Otec nás všech, pomoz nám milovat jeden
druhého, a sloužit zmoženým a nešťastným naší doby. Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, který
žije a kraluje s Otcem a Duchem svatým, na věky věků. Amen.

POVZDECHY LÁSKY K BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ
Přicházím k tvému božskému Srdci,
nejdobrotivější Ježíši, a prosím tě:
Milost tvého Srdce, naprav mě!
Skvělost tvého Srdce, osvěť mě!
Bol tvého Srdce, zkormuť mě!
Rána tvého Srdce, pronikni mě!
Krev tvého Srdce, usmiř mě!
Voda tvého Srdce, očisť mě!
Zásluha tvého Srdce, posvěť mě!
Kříž tvého Srdce, posilni mě!
Trnová koruna tvého Srdce, ozdob mě!
Slitování tvého Srdce, obejmi mě!
Duch tvého Srdce, oživ mě!
Žár tvého Srdce, zahřej mě!
Plamen tvého Srdce, rozněť mě!
Láska tvého Srdce, uchvať mě!
Důstojnost tvého Srdce, povznes mě!
Sláva tvého Srdce, ozař mě!
Pohled na tvé Srdce, proměň mě!
Radost tvého Srdce, oblaž mě!
Štěstí, že tvé Srdce jest mým, nasyť mě!
Do svého sladkého Srdce, ponoř mě!
Dej mi tam žíti a zemříti,
abych tě víc a více miloval zde i na věčnosti. Amen.

SMÍRNÁ MODLITBA ČESTNÉ STRÁŽE
Božský Spasiteli Ježíši Kriste,
rač milostivě shlédnout na věrné členy své Čestné stráže,
kteří jsou zde shromážděni v témž duchu víry,
smírného zadostiučinění a lásky,
aby u tvých nohou oplakávali nevěrnosti své i bratří hříšníků.
Kéž se tvého Srdce dotkne jednomyslné a slavné přislíbení,
které ti nyní učiníme,
a vymůže milosrdenství nám, hříšnému světu
a všem, kdo nepoznali štěstí, kterým oblažuješ milující tebe.
Ano, všichni slibujeme, že:
za nevšímavost a nevděčnost lidskou budeme ti útěchou, Pane!
za tvou opuštěnost ve svatostáncích, budeme ti útěchou, Pane!
za zločiny hříšníků
za nenávist bezbožníků
za rouhání a posměch
za tupení tvého božství
za svatokrádežná znesvěcování Svátosti lásky
za neuctivosti v tvé svátostné přítomnosti
za netečnost křesťanů
za zradu tvého království
za chlad tvých dítek
za znesvěcování dne Páně
za pohrdání tvou láskou
za zneužívání tvých milostí
za své vlastní nevěrnosti
za nepochopitelnou tvrdost našich srdcí
za nedbalost v tvé službě
za zbabělý útěk před odpůrcem
za všechno kulhání na obě strany
za hmotařství, mor naší doby,
za odpad vědy
za slabošskou shovívavost
za potlačování církevní svobody
za bezcitnou lhostejnost
za všechny hříchy proti tvé Církvi
v tvém bolestném smutku nad ztrátou duší
za tvé dlouhé čekání u dveří našich srdcí
za vzdechy tvé lásky
za tvé slzy z lásky
za tvé zajetí z lásky
za mučednictví tvé lásky
Pane Ježíši Kriste, tvé božské Srdce si kdysi bolestně postesklo:
„Kdo by mě potěšil, toho nenalézám“.
Rač milostivě přijmout nepatrný hold naší útěchy a pomáhej nám svou milostí,
abychom se od nynějška čím dál více varovali všeho,
co by se ti mohlo nelíbit, a vždy a všude dokazovali životem,
že jsme věrnými a oddanými členy tvé Čestné stráže.
Prosíme tě o to pro lásku tvého nejsvětějšího Srdce,
jenž jsi živ a kraluješ na věky věků. Amen.

TŘICET POZDRAVŮ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Bud pozdraveno, Srdce mého Ježíše, zachraň mě!
Bud pozdraveno, Srdce mého Stvořitele, zdokonaluj mě!
Bud pozdraveno, Srdce mého Vykupitele, vysvoboď mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Soudce, ospravedlň mě!
Bud pozdraveno, Srdce mého Otce, veď mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Snoubence, miluj mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Mistra, poučuj mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Krále, korunuj mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Dobrodince, obohacuj mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Pastýře, živ mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Přítele, potěšuj mě!
Buď pozdraveno, Srdce mého Bratra, zůstaň u mne!
Buď pozdraveno, Srdce nejdobrotivější, odpusť mi!
Buď pozdraveno, Srdce nejvelebnější, zaskvěj se ve mně!
Buď pozdraveno, Srdce nejmírnější, působ ve mně!
Buď pozdraveno, Srdce nejslitovnější, ruč za mne!
Buď pozdraveno, Srdce nejpokornější, spočiň ve mně!
Buď pozdraveno, Srdce nejtrpělivější, snášej mě!
Buď pozdraveno, Srdce nejvěrnější, zastaň se mne!
Buď pozdraveno, Srdce nejdůstojnější a nejpodivuhodnější, požehnej mi!
Bud pozdraveno, Srdce, sídlo pokoje a míru, uklidni mě!
Bud pozdraveno, Srdce nejkrásnější a nejžádoucnější, uchvať mě!
Buď pozdraveno, Srdce nejsvětější, vzácný balzáme, zachovej mě!
Buď pozdraveno, Srdce posvěcující, naprav mě!
Buď pozdraveno, božské Srdce, lékaři a léku na všechny naše neduhy, uzdrav mě!
Buď pozdraveno, Srdce Ježíšovo, útěcho sklíčených, potěš mě!
Buď pozdraveno, Srdce Ježíšovo, ohnisko lásky, rozněť mě!
Buď pozdraveno, Srdce Ježíšovo, vzore dokonalosti, osvěcuj mě!
Buď pozdraveno, božské Srdce, zdroji štěstí, posilni mě!
Buď pozdraveno, Srdce věčné Velebnosti, povolej mě! Amen.

Sv. Markéta Marie Alacoque.

Matko Pravdy…
Matko Pravdy,
Panno sluncem oděná,
ještě nikdy nebyly masy lidí
tak soustavně obelhávány,
falešnými ideologiemi
tak neprodyšně izolovány
od pravdy křesťanské víry,
od modlitby,
od svátostí církve Kristovy,
od výchovy ke křesťanské mravnosti.
Ještě nikdy nebylo tolik lidí
tak promyšleně zmateno,
vnitřně zotročováno.
Ďábel se raduje,
že konečně zmátl člověka do té míry,
že lidé zničí sami sebe
a temné mocnosti budou triumfovat.
Maria,
dějinná hodina Tvé pomoci
křesťanům i celému světu,
pro kterou Tě Bůh připravil od věčnosti,
je zde.
Znič svou panenskou pokorou
pýchu a zdánlivou moc otce lži.
Vrať nám svého Syna,
který se z Tebe narodil,
aby vydal svědectví pravdě.
Mně pak dej odvahu,
abych za žádnou cenu nikdy nelhal,
ani ústy, ani jiným způsobem jednání. Amen.

(Totus Tuus)

4.neděle postní, A, evangelium, slepec od narození
Slepec od narození měl jedinečnou a nepochopitelnou výsadu.
Touto výsadou je to, že dříve, než uviděl cokoli ze stvoření,
pohleděl na Ježíšovu tvář.
Slepec prozřel, aby viděl Ježíše s takovou jasnozřivostí,
že není možné s ní žádnou srovnat.
V tomto smyslu je možné se domnívat,
že nepřestal být slepý ke všemu, co nebylo Ježíšem.
Osleplí nehodou nebo nemocí nejsou slepci v plném slova smyslu.

Viděli, co měli vidět. A v otiscích své paměti pokračují.
Svým způsobem možná uzdravený slepec zůstal uprostřed lidí sám,

protože to, co vytváří osamělost není jen hřích,
ale plnost dobra, která se nemůže projevit
nebo najít sobě vlastní místo.
Leon Bloy, V temnotách
4.neděle postní, A, 1.čtení, Samuel jde pomazat Davida na krále
Bůh nám zjevuje svou vůli, ale nikoli své záměry.
Bůh poslal Samuela k Jesseovi,
aby pomazal na krále jednoho z jeho synů.
Proč Bůh neříká přímo: pomaž za krále Davida?
Bůh řekl proroku Samuelovi, co má dělat dnes,
ale neříká mu, co má dělat zítra.
Samuel je pro nás vzorem v tom, že dělá, co chce Bůh,
nechává řešení na Něm a čeká.
Kolik věcí pokazíme svou svéhlavostí, nedočkavostí,
ukvapeností, paličatostí
a spokojeností s rychlým a laciným řešením.
Samuel věděl, co má dělat on, ale nevěděl, co chce udělat Bůh.
Bůh jako by říkal Samuelovi:
Jdi a když půjdeš a budeš dělat, co ti říkám,
ukážu ti, co máš dělat dál.
Častokrát to děláme přesně obráceně než Samuel.
Chceme vědět, co má Bůh v úmyslu udělat,
ale velmi málo se staráme o to,
co máme dělat my právě teď a tady.
Víra je světlo jen pro jeden jediný krok před námi.
Když ten krok uděláme, dostaneme světlo pro druhý a tak dál.

