POŘAD B OHO SLU ŽEB
od 2.5. do 9.5.2021
Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí a Doubravice nad Svitavou
mobilní telefon P. Jan Piler: 728 822 995; janpiler@email.cz
Bankovní účet Římskokatolické farnosti Rájec-Jestřebí 2400781239/2010
Bankovní účet Římskokatolické farnosti Doubravice
2200781234/2010
Bankovní účet Římskokatolické farnosti Petrovice
2500781244/2010
Neděle 2.5.

5.neděle velikonoční
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za Jiřího a Zdenku Fránkovy,
syna Jiřího, *a+ rodinu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá

Úterý 4.5.

18.00 hodin – JESTŘEBÍ – mše svatá

Středa 5.5.

18.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za manžela Josefa, bratra Augustina,
za rodinu z obou stran a za duše v očistci

Čtvrtek 6.5.

dopoledne svátostná návštěva nemocných v Doubravici
18.00 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za + Bohumila Opavského
19.30-20.30 hodin – RÁJEC – Svatá hodina (adorace)

Pátek 7.5.

dopoledne svátostná návštěva nemocných v Rájci a Jestřebí
18.00 hodin – RÁJEC – mše na poděkování Bohu za 30 let života a za šťastný porod
Adorace po mši svaté do 19.15 hodin.

Neděle 9.5.

6.neděle velikonoční, Den modliteb za pronásledované křesťany
7.15 hodin – RÁJEC – růženec a po něm litanie k Panně Marii
8.00 hodin – RÁJEC – mše svatá za Marii a Jana Zemandlovy,
+dcery a zetě, *a+ rodinu
9.45 hodin – DOUBRAVICE – mše svatá za *a+ rodinu Novotnou
11.10 hodin – JABLOŇANY – mše svatá
14.00 hodin – RÁJEC – křest: Nikola Magdalena Malachová
14.30 hodin – RÁJEC – křest: Nikol Fojtová

První sv. přijímání bude v neděli 16.května 2021 v 8.00 hodin.
První svatá zpověď bude v sobotu 15.května 2021 v 9.00 hodin.
Přezkoušení dětí a nácvik prvního svatého přijímání
bude za účasti rodičů v pátek 14.května 2021 v 18.45 hodin. Adorace v tento pátek nebude.
Vše v kostele v Rájci, dá-li Bůh. Svíčky děti dostanou, ale mohou mít vlastní od křtu.
K první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání půjdou:
Marek Hrazděra (Jestřebí), Tereza Hlaváčová (Rájec),
Petr Valášek (Doubravice), Tomáš Petržela (Jabloňany)
Provázejte tyto děti a jejich rodiče modlitbou.
V měsíci květnu budou 5 minut před mší svatou litanie k Panně Marii.

Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.

EXUPERY

Nauč mne umění malých kroků.
Učiň mne důvtipným a vynalézavým,
učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co druhořadé.
Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem nejen proklouzával,
ale abych si běh dne rozumně rozdělil,
abych si všímal záblesků světla a výšin
a abych si alespoň tu a tam našel čas pro kultovní prožitek.
Dej mi poznat, že blouznění,
ať o minulosti nebo o budoucnosti, nepomáhá.
Pomoz mi, abych to nejbližší činil co nejlépe
a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.
Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty
jsou samozřejmým doplňkem života, kterými rosteme a zrajeme.
Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce.
Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev Tvé lásky, přátelskou ozvěnu
a alespoň občas prožitek, že mne někdo potřebuje.
Víš, jak velice potřebujeme přátelství.
Dej, abych této nejkrásnější, nejobtížnější, nejriskantnější
a nejjemnější věci života dorostl.
Propůjč mi nutné vnuknutí,
abych ve správném okamžiku odevzdal balíček dobra,
se slovy nebo bez nich, na správném místě.
Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.
Nauč mne umění malých kroků.

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu, P. Vojtěch Kodet

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám. Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci a s čím každodenně zápasím. Je tolik skutečností,
které mě chtějí od tebe vzdálit a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, obavy, strachy a úzkosti.
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých, od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby, od katastrofických scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života, života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu, abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás. Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal:
„Nebojte se!“ Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře rozhodovali každý den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost, abychom to přijali a nespoléhali na sebe, svůj rozum a svoje síly.
Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě, chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly, ať chrání mě i všechny mé blízké od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem, ať mohu přinést pokoj všem, se kterými se setkám. Amen.

Žalm 91 (90)
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.

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 nevinen, 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 žít a zemřít,
abych tě víc a více miloval zde i na věčnosti. Amen.

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)

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

Sv. Markéta Marie Alacoque

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.

