KAJÍCÍ MODLITBA ZA NÁŠ NÁROD
podle Desatera

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný
trůn a budou před něj shromážděny všechny národy." Mt 25,31

Oz 14,2-8
2

Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svou nepravost.
Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám všechnu
nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty.
4
Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobku svých rukou nebudeme už říkat:
‚Náš Bože!‘ U tebe přece nalézá sirotek slitování.“
5
Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil.
6
Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanónský cedr.
7
Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně
Libanónu.
8
Usednou opět v jeho stínu, budou pěstovat obilí, rozkvetou jako réva připomínající
libanónské víno.
3

ÚVODNÍ MODLITBA
Je možné zahájit vhodnou písní, např. Otče náš, vyslyš nás
(Malý zpěvníček zapomenutých radostí, č. 032.).
Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův, Bože našich otců, voláme k Tobě z celých svých srdcí
v čase pandemie nákazy, která bolestivě svírá naše národy. Zahrnuješ nás nesmírným
dobrodiním, ale my ve své zahleděnosti do sebe jsme Tě zapomněli chválit a uctívat tak,
jak si to plným právem zasluhuješ jako náš jediný Pán a Bůh a Stvořitel celého veškerenstva.
Přijmi proto, prosíme, alespoň nyní naši upřímnou chválu a dobrořečení za každé požehnání,
kterého se nám z Tvých štědrých rukou dostalo a dostává. Děkujeme Ti za to, že máme
co jíst a kde spát. Chválíme Tě za to, že můžeme být v teple a máme dostatek vody. Žijeme
na vysoké životní úrovni a zapomínáme Ti za to být vděční. Mnohé velké dary
jsme se naučili brát jako samozřejmost. Děkujeme za všechny krásné a cenné chvíle, které
smíme prožívat se svými blízkými a přáteli. Chválíme Tě za to, že žehnáš dílu našich rukou,
i za letošní úrodu.
Chválíme Tě za všechno a všechny, skrze které jsi k nám hovořil a hovoříš. Děkujeme
Ti za dar Písma svatého, za Tvoje svaté proroky, za dějiny Izraelského národa.
Zde se můžeme učit a poučit, jak jsi je vedl a vychovával s otcovskou starostlivostí Tobě
vlastní. A stejně tak vedeš a vychováváš nás.
Chválíme Tě za Tvůj největší dar, který jsi nám seslal ve svém jednorozeném Synu a našem
Pánu Ježíši Kristu, který nás svou spasitelnou smrtí na kříži a svým slavným
zmrtvýchvstáním vykoupil. Chválíme Tě, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi uprostřed nás živý
a vzkříšený všude tam, kde jsme shromážděni dva nebo tři ve Tvém jménu.
Chválíme Tě za dar Tvého Svatého Ducha a za matku Církev, za svaté svátosti
a za všechno, čím nám Ona slouží a o nás pečuje. Možná až nyní si uvědomujeme velikost,
vzácnost a nenahraditelnost těchto darů. Dej, ať si jich už trvale skutečně vážíme.
Z biblických knih se dozvídáme, že vždy, když se Tvůj Izraelský národ vzdálil od cesty
Tvých přikázání, stihl jsi je něčím, co je zastavilo a přimělo je zamyslet se, obrátit
se k Tobě a volat k Tobě o pomoc a záchranu.
Tím jsi je volal k pravému pokání, aby před Tebou vyznali a olitovali všechny své hříchy,
aby se odvrátili od každé zlé cesty a rozhodli se sloužit jedině Tobě, Bože.

Proto tě, nebeský Otče, prosíme, odpusť nám každé nesprávné rozhodnutí a každou
myšlenku, slovo a skutek, které nebyly v lásce a pravdě a kterými jsme ublížili Tobě,
našemu Bohu, nebo našim bližním, a všechno dobro, které jsme nevykonali, a vykonat mohli.
Přijmi, prosíme, nebeský Otče, naše následující vyznání, díky i prosby, tak jako jsi přijal
kající modlitbu svého služebníka Mojžíše nebo proroka Daniela. Amen.

I. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - sv. Cyril a Metoděj
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 828 Bože, cos ráčil.

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš
mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi,
dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího
i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“ Ex 20, 2-6
„Ježíš odpověděl: "První (přikázání) je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný
pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!'
Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato
dvě není.“ Mk 12, 29-31
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za to, že chováš zvláštní lásku i náklonnost k naší
zemi a ke všem Slovanům. Chválíme Tě za to, že jsi touto svou láskou nadchl srdce
sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám hlásali evangelium ve slovanském jazyku i díky tomu, že
jejich maminka byla Slovanka. A v této Tvé nevýslovné lásce si zamilovali celý slovanský
lid a rozhodli se pro nás vykonat vše, co mohli, abychom Tě v pravdě poznali a s láskou
přijali. Dnem i nocí pracovali na Tvém díle a překladech Bible, liturgických textů a modliteb
do staroslověnského jazyka, pro který s Tvou pomocí vytvořili i nové písmo. Káceli
pohanské modly a oltáře, všude přinášeli cestu spásy a poznání pravdy. Díky jejich
nevýslovné lásce, ryzosti a horlivém nasazení, s jakým Tě hlásali a co pro nás konali,
si slovanský lid zamiloval nejen své věrozvěsty, ale především Tebe, jediného pravého Boha.
Děkujeme Ti za to, že se sv. Cyril a Metoděj nezalekli překážek a dokázali to, co se jevilo
v té době jako naprosto nemožné - obhájili u papeže Honoria staroslověnštinu jako nový
liturgický jazyk. Dobrořečíme Ti za to, že jsi našim předkům už v 9. století dopřál
tu mimořádnou milost, že se k Tobě mohli modlit ve svém rodném jazyce, i když celý okolní
svět Tě mohl vzývat pouze v jazycích hebrejském, řeckém a latinském.
Dnes Ti tedy, dobrý Bože, z celého srdce děkujeme za veliký a vzácný dar víry, kterou
nám hlásali tito naši apoštolové. Děkujeme, že díky ní můžeme poznávat a přijímat
Tvou úžasnou lásku ke každému z nás i celému lidstvu a že na ni můžeme odpovídat
svou láskou k Tobě. Děkujeme Ti za svaté soluňské bratry i za všechny, kdo Tě opravdu
milovali a milují z celého srdce a ze všech svých sil, jak to od nás právem žádáš, za všechny
naše patrony a svaté. I na jejich přímluvu prosíme o odpuštění a zastavení všech hříchů
proti 1. Božímu přikázání spáchaných a dále páchaných v našem životě, v naší rodině,
farnosti, vesnici, městě, v našem národě.

Odpusť nám, prosíme, všemohoucí Trojjediný Pane a Bože, náš milující nebeský Otče,
všechno, čím jsme Tě kdy zaprodali a vyměnili za jiné falešné bohy a modly. Našimi
modlami se staly koníčky, peníze, zábava, sex, internet, ale také ideály, které
nás zaměstnaly tak, že už v našem srdci nezbylo místo pro Tebe, Bože. Pohltilo nás slepé
budování kariéry, že už si na Tebe ve vlastní zahleděnosti do sebe ani nevzpomeneme.
Jak mnoho si zakládáme na své pověsti, na tom, jak nás druzí vidí, na svých zásadách
a pravidlech, pro která, Bože, už ani nevidíme Tebe a dar Tvého milosrdenství. Jak rádi
si zakládáme na tom, že máme všechno pod kontrolou, že všechno ovládáme. A přitom
jen Ty jsi Pánem všech našich dnů.
Odpusť nám, že nepředáváme víru věrohodným a přitažlivým způsobem v našich rodinách,
v zaměstnání a všude tam, kam nás posíláš. Odpusť nám, že jsme neteční a bázliví, přičemž
nás zahanbují zastánci jiných náboženství svou všestrannou horlivostí.
Odpusť nám každou formu nevěry, okultismu, spiritismu, magie, čarodějnictví, fascinace
zlem a jeho uctívání. Odpusť nám všechno, čím jsme kdy jakkoliv, možná i nevědomě,
sloužili anebo sloužíme Zlému. Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu
ho odmítnout a zbav nás všech jeho příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána
Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“
Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele dar živé víry, pravé a věrné lásky i úcty k Tobě, svému jedinému, pravému,
věčnému Bohu a Spasiteli, abychom Tě všichni milovali celým svým srdcem, duší, myslí,
ze všech svých sil a nade všechno. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosíme
o dar nové evangelizace v duchu soluňských bratří pro náš národ i celou Evropu. Ať se ani
dnes nebojíme ve Tvém jménu rozhodně kácet všechny soudobé modly a bůžky požitků,
moci, falešných spiritualit a ideologií a odstranit všechno, co nám brání Tě poznat
a přijmout za svého jediného Boha a Pána. Dej, ať tě všichni poznáme, rozhodneme
se pro Tebe a zakusíme Tvou bezpodmínečnou věčnou lásku, se kterou čekáš na každého
z nás, abys nás objal jako svého marnotratného syna či dceru. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

II. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - sv. Jan Nepomucký
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 835, Vroucně vzýván.

„Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho,
kdo by jeho jména zneužíval.“ Ex 20,7
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za dar Tvého jména, za to, že můžeme
znát Tvé jméno a můžeme Tě vzývat. Vždy, když k Tobě zavoláme, Ty nás slyšíš a spěcháš
nám na pomoc. Chválíme Tě také za tradici modliteb, duchovní i sakrální hudby
a křesťanských písní v našich kancionálech a zpěvnících, díky nimž Tě můžeme po staletí
chválit a oslavovat tak, jak to konali naši předkové. Děkujeme Ti také za dar našich
křestních jmen. Jak rád každý z nás slyší, když někdo vysloví naše jméno nebo nás osloví
s opravdovou láskou tak, jak je nám nejmilejší. Jak velmi by nás trápilo, kdyby naše jméno
začali naši nejbližší používat jako nadávku, anebo k tomu, aby si ulevili. A tak málo
si uvědomujeme, že právě toto konáme vůči Tobě, když ve zlobě bereme jméno Boží
nadarmo. A toto jméno, které je nade všechna jména, by nám mělo být nejdražší.
Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, Tvého statečného a věrného obhájce, Tě prosíme
o odpuštění všech hříchů proti 2. Božímu přikázání spáchaných a stále páchaných v našem
životě, v naší rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, náš Pane a Bože, všechno, čím jsme kdy vzali anebo bereme v hněvu,
ve zlořečení nebo proklínání nadarmo Tvé svaté Jméno, které mohl ve Starém zákoně
vyslovit velekněz pouze jedenkrát do roka. Tvé svaté Jméno, to jsi Ty sám. Odpusť nám,
že v naší společnosti, v médiích se tato slůvka jěžíšikriste, ježíšmarja, ježíši stala všeobecně
přijímaným a používaným bezmyšlenkovitým zvoláním, ba dokonce nadávkou, kterou
slyšíme
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se a znevažování Tebe, Tvého jména a všeho svatého v dnešní populární hudbě, na divadelní
scéně a vůbec v kultuře a v médiích. Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu
ho odmítnout a zbav nás všech jeho příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána
Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“

Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele dar pravé a věrné lásky a úcty k Tvému svatému Jménu, abychom je vždy
vyznávali, ctili a vyslovovali v Tvém Svatém Duchu a v opravdové bázni před Tebou.
Prosíme, aby se tato pravá láska a úcta k Tobě a Tvému svatému Jménu projevila i ve všech
oblastech veřejného života, zvláště v českém umění, hudbě a kultuře. Aby tato oblast byla
obnovena do nové krásy, odrážející krásu Boží. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

III. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - sv. Vojtěch
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 893, Biskup Vojtěch na nebesa vzhlíží.

„Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš
pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého
Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok
a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých
branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem
v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží.
Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.“ Dt 5,12-15
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za to, že pro nás chceš jen to nejlepší. A proto
myslíš i na náš skutečný odpočinek a na to, abychom tento den zasvětili Tobě a Tvé službě.
Chválíme Tě za všechny ty krásné a radostné chvíle oslavy Kristova vzkříšení, které
jsme mohli prožít během nedělních bohoslužeb, v křesťanském rodinném společenství,
při výjimečných událostech svatého křtu našich dětí nebo jejich prvního svatého přijímání.
Chválíme Tě a velebíme za každou mši svatou i svaté přijímání, za každé rozhřešení, které
jsme kdy přijali. Za vlitý Boží život, který jsi nám skrze svaté svátosti daroval a skrze
ně jej v nás udržuješ, nás uzdravuješ a živíš naše duše. Jsme jako ratolesti naroubované
na vinný kmen Ježíše Krista, skrze Něhož a s Ním a v Něm nám dáváš všechno dobré.
Každý z nás by se měl zamyslet: jak pečuji o to, aby ve mně Boží život proudil a abych
zůstával v duchu a vpravdě spojený s Ježíšem Kristem?
Na přímluvu sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, prosíme o odpuštění všech hříchů proti
3. Božímu přikázání spáchaných a dále páchaných v našem životě, v naší rodině, farnosti,
vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, všechno, čím se proviňujeme proti slavení a svěcení Tvého dne.
Odpusť nám, že i v neděli často pracujeme a nakupujeme jako v pracovní dny. Odpusť,
že mnozí za Tebou nezavítají ani do chrámu, protože to považují za zbytečnost a ztrátu
času. A možná i proto, že je tam zatím nikdo z nás, křesťanů, laskavě ani nepozval.
Odpusť nám, že jednáme svévolně a nesvětíme den sváteční účastí na nedělní bohoslužbě,
společnou modlitbou v rodině a odpočinkem. Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho,
dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho příčin i následků. Zříkáme se ho navěky
ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“

Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele milost, abychom k Tobě do tvého svatého chrámu s láskou a vděčností přicházeli
a spěchali, nejen v den sváteční, ale vždy, když můžeme. A abychom Tvůj den prožívali
a světili tak, jak si přeješ. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

IV. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Ludmila
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 832, Ještě než vzpjal se první chrám.

„Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře
se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.“ Dt 5,16
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za dar našich rodičů. Za to, že nám předali život
a mnohým i víru, za všechno dobré, co pro nás vykonali a obětovali. Nekonečně
jim za to požehnej veškerým dobrodiním a jednou i životem věčným. Chválíme Tě, Otče,
za to, že Ty sám jsi naším Otcem na nebesích. Děkujeme Ti za to, že jsi stále s námi
a nikdy jsi nás neopustil a dokážeš nám pomoci i tehdy, kdy lidská síla nestačí. Děkujeme
Ti za mocnou přímluvkyni a ochránkyni každého z nás, i našeho národa, za Pannu Marii,
která je naší nebeskou matkou. I za všechny další svaté přátele v nebi, kteří se za nás i celý
náš národ věrně přimlouvají a účinně pomáhají.
Na přímluvu sv. Ludmily, svaté matky a babičky, prosíme o odpuštění všech hříchů proti
4. Božímu přikázání spáchaných a stále páchaných v našem životě, v naší rodině, farnosti,
vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, všechno, čím jsme se kdy provinili a proviňujeme v našich rodinných
vztazích, ať už jako rodiče anebo děti. Odpusť nám každý nedostatek lásky, úcty,
upřímnosti a pozornosti, neschopnost vzájemně komunikovat, odprosit jeden druhého,
odpustit si a prokazovat si všestranně dobro. Je nám líto, že jsme v našich rodinných
vztazích tolik ochladli a odcizili se. Ve svých rukou stále svíráme telefon anebo jiný přístroj,
ale upřímný vzájemný dotek se stal už vzácností. Odpusť, že už jen zřídkakdy
umíme projevit upřímnost lásky vzájemným objetím, pohlazením a pravou něhou, která
je tolik důležitá. A co je nejhorší, snadno se dopouštíme pravého opaku. Odpusť nám,
prosíme, každou formu nelásky, lži, násilí, hněvu, zloby, nenávisti, nevěry, zneužívání,
ponižování, výsměchu, závislosti, manipulace, tyranie a všechno, co jakkoliv ničí, rozděluje
a zotročuje naše rodiny. Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu
ho odmítnout a zbav nás všech jeho příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána
Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“

Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele nový dar lásky, úcty, porozumění a odpuštění do našich rodinných vztahů. Dej,
abychom si navzájem všichni všechno odpustili, říkali si pravdu s láskou a uměli si na sebe
najít dostatek času. Kéž tuto lásku a sílu čerpáme od Tebe při společné rodinné modlitbě.
Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

V. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Václav
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 831, V zemi věrných Čechů.

„Nezabiješ.“ Dt 5,17
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za dar života ve všech jeho rozmanitých formách
a podobách. Děkujeme Ti za to, že jsi stvořil člověka jako mistrovské dílo a vrchol celého
stvoření, jako svůj obraz a podobu a vdechl nám nesmrtelnou duši. Děkujeme za to,
že jsi nám k životu daroval všechno potřebné a obklopil nás podivuhodnou krásou přírody.
Chválíme Tě za to, že obšťastňuješ naši duši při pohledu na vycházející slunce, že nás sytíš
krásou při každém pohledu na rozvité pestrobarevné květy, že nám dáváš zakoušet
svou důmyslnost a vynalézavost v různorodé škále živočišných druhů jak na souši,
tak ve vodě a dáváš nám tušit svou velkolepost a nekonečnost při pohledu na širé moře
či na hvězdné nebe, které v nás vzbuzuje úžas. Chválíme Tě za dobytek a domácí zvířectvo,
za polní zvěř i za zpěv ptáků, kteří neodmyslitelně patří k našemu životu. Děkujeme za lesy,
za půdu i každoroční úrodu, kterou nám dopřáváš. Chválíme Tě za to, že máš péči o vše živé
a celý rok korunuješ svojí dobrotou.
Na přímluvu sv. Václava, zavražděného vlastním bratrem, kterému dokázal odpustit, Tě,
Bože, dárce života, prosíme o odpuštění všech hříchů proti 5. Božímu přikázání spáchaných
a dále páchaných v našem životě, v naší rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, Pane a Bože náš, že si často tak málo vážíme daru života - života
svého, svých bližních i každého živého tvora. Odpusť nám, že často nedbáme
ani na své zdraví, v honbě za marnostmi a ziskem zanedbáváme odpočinek a psychickou
hygienu a mnohdy k tomu přímo či nepřímo nutíme taky ostatní, třeba své zaměstnance
nebo ty, kdo kvůli našim nákupům pracují v neděli. Odpusť nám, kdy nám víc záleží
na zvířatech než na lidech, ale i to, když se smějeme slovu "ekologie" a chováme se jako
jediní důležití v celém vesmíru. Plýtváme jídlem a nemáme zábrany je vyhazovat po tunách
do odpadu, a vůbec nemyslíme na to, že každých šest vteřin zemře na naší planetě jeden
člověk následkem hladu, z toho ročně asi 6 milionů dětí (1). A přitom by z naší strany
stačilo darovat pár stovek korun k zabezpečení základních potřeb takového člověka na celý
rok (2). Odpusť, že se tak často chováme bezohledně, sobecky a vypočítavě ke všemu
živému okolo nás a nevidíme při pohledu na celé stvoření jeho Původce a pravého Pána.
(1) Podle odhadu trpí hladem a podvýživou přibližně 800 milionu lidí, z toho asi 8 milionů (většinou dětí) každoročně
hladem umírá. (Srov. Misijní zpravodaj Papežských misijních děl, č. 16, článek Ze statistik chudoby; www.missio.cz.)
(2) Průměrná cena jídla pro jedno dítě na celý školní rok je např. skrze charitu Mary‘s Meals 421,- Kč.
https://www.marysmeals.cz/kdo-jsme/novinky-a-blogy/jeden-a-pul-milionu-duvod-k-radosti.
Příběh s chlebem: Jeden anglický novinář udělal na konci 20. století poučný test. Koupil bochník chleba
a na nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém
Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat
tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den.
(Převzato z https://www.missio.cz/podporte/financni-dary/.)

Odpusť nám, prosíme všechno, kdy jsme se provinili proti daru života našich bližních,
na nějž nemáme právo sáhnout. Pro Tvou spasitelnou smrt na kříži prosíme, odpusť
a zahlaď všechny vraždy, sebevraždy, potraty, eutanázii a všechny pokusy na lidských
embryích. Odpusť, prosíme, všechny zákony, které tyto morální zločiny schvalují a dovolují.
Shlédni milostivě, prosíme, na všechny oběti válek, násilných nucených pochodů smrti
v oblastech našeho pohraničí, na všechny oběti holokaustu, hladomoru, totalitních režimů,
tragických havárií, přírodních katastrof. Prosíme také za oběti, které tragicky zahynuly
na našich hradech a zámcích i během loupežných přepadení v našich lesích v dřívějších
dobách. Otče svatý, prosíme, odpusť všem, kteří toto zlo spáchali. Dej jim ducha pokání
a obrácení, ať přijmou Tvé odpuštění a dokážou odpustit i sami sobě. Prosíme
Tě o milosrdenství, milost odpuštění a dar věčné spásy pro pachatele i oběti těchto hříchů
proti životu do nebe volajících. Vždyť již od první vraždy v dějinách důrazně říkáš: „Křičí
ke mně krev tvého bratra Ábela.“ (Gen 4,10)
Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho
příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“
Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele dar pravé a věrné lásky i úcty k životu našemu i našich bližních. Dej,
ať si nezaslouženého daru života vážíme a chráníme jej od okamžiku početí až do přirozené
smrti. A ať se zodpovědně a s láskou chováme také k celému stvoření. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

VI. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Anežka
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 836, Radostnou píseň Boží lid.

„Nesesmilníš.“ Dt 5,18
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za dar našeho těla a za to, že jsme ve Tvých očích
chrámem živého Boha. Chválíme Tě za to, že jsi každého z nás stvořil z lásky a pro lásku
jako jedinečný originál. Každý z nás je pro Tebe důležitý, vzácný, krásný a dobrý, a to tak,
že jsi za každého z nás neváhal položit svůj život, abys nás vytrhl z otroctví hříchu a smrti,
a otevřel nám tak nebeskou bránu, která se prvotním hříchem Adama a Evy zavřela.
Chválíme Tě za dar naší identity, sexuality a integrity a za to, že smíme tento život prožívat
jako muž anebo jako žena a vzájemně se obohacovat.
Na přímluvu sv. Anežky, která své tělo i duši uchovala čisté a nedotčené pro svého jediného
Ženicha Krista, prosíme o odpuštění všech hříchů proti 6. Božímu přikázání spáchaných
a dále páchaných v našem životě, v naší rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, všechno, čím jsme se kdy provinili a proviňujeme proti posvátnosti
těla našeho bližního, nebo sebe samého.
Odpusť, prosíme, Otče svatý, odpusť nám, prosíme, všechno, čím jsme se kdy provinili
a proviňujeme proti daru vlastní sexuality, každé její zneužití k sobeckým účelům,
například formou sebeukájení nebo prostituce. Odpusť, prosíme, všechny formy pornografie,
prostituce, pedofilie, erotické a zvrácené akty v našich médiích, časopisech a na sociálních
sítích, kterým jsou vystaveny naše děti a mládež. Odpusť nám, že s našimi dětmi neumíme
citlivě a s láskou o těchto věcech hovořit tak, aby tyto informace nezískávaly až z vlastních
chyb anebo tam, kde je hledat nemají.
Odpusť, prosíme, všechny hříchy proti svaté čistotě nás všech, také kněží a zasvěcených
osob. Odpusť každou manželskou nevěrnost, každé smilstvo, chlípnost, nedovolenou
antikoncepci, cizoložství a nedostatek opravdové lásky při manželském objetí. Odpusť,
prosíme, všechny formy sexuálního využívání, zneužívání, násilí, zotročování a znásilnění,
zvláště tam, kde jde zároveň o zneužití ze strany blízkých anebo duchovních, kterým
jsi s takovou důvěrou svěřil své milované děti, aby jim věrně ukazovali a předávali Tvou
lásku. Odpusť, prosíme, promiskuitu a její zlehčování i propagaci ve sdělovacích
prostředcích, předkládanou jako něco normálního a běžného. Jak jsme se, Pane, vzdálili
nejenom tomu, co považovaly za normální a vhodné generace našich rodičů a prarodičů,
ale především od Tvého pravdivého pohledu na význam lidského těla, mužství, ženství,
manželství, sexuality a lidské lásky.

Odpusť, prosíme, všem pachatelům těchto hříchů a dej jim milost pokání a celkového
uzdravení osobnosti. Zastav, Všemohoucí Otče, působení zla těchto hříchů v celé společnosti.
Pro všechny oběti sexuálního násilí a zneužití prosíme o mimořádný dar celkového
uzdravení a obnovení důstojnosti jejich osobnosti způsobem, jakým potřebují. Zahrň
je svou zvláštní péčí a slitovností, a každé ublížení a ztrátu jim, prosíme, mnohonásobně
vynahraď.
Bože, prosíme, odpusť všem, kteří toto zlo spáchali a páchají a zbav nás všech jeho příčin
i následků a zastav ho. Dej nám sílu ho odmítnout. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána
Ježíše Krista.
Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho
příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“
Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele dar svaté čistoty, tedy čistého srdce, které vidí Boha, a čistého pohledu na sebe
samého i své bližní. Ochraňuj zvláště nevinnost a čistotu srdcí našich dětí a mládeže.
Kéž nás Tvůj Svatý Duch uschopní a posvětí k pravé lásce, úctě a věrnosti k sobě navzájem
v našich manželstvích, v našich rodinách i ve všech mezilidských vztazích. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

VII. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Prokop
Je možné zahájit vhodnou písní, např. Postrachu zpupných (hymnus ranních chval
z památky sv. Prokopa, 4. července; nápěv jako č. 906 z kancionálu).

„Nepokradeš.“ Dt 5,19
„Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš
si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům
k nohám. Ale Petr mu řekl: „Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu
svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když
jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu?
Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny,
kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili.
Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ni obrátil: „Pověz
mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, jen za tolik.“ Petr
jí řekl: „Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky
těch, kteří pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe.“ A hned se skácela u jeho nohou
a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu
muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.“ Sk 5,1-11
„Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli
ho v hojnosti.” Jan 10, 10
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, za to, že všechno, co máme, dostáváme
z Tvé ruky. Chválíme Tě za to, že se o nás staráš a pečuješ o naše potřeby jako dobrý Otec,
jako ten nejlepší.
Na přímluvu sv. Prokopa, který netoužil po majetku ani po moci, prosíme o odpuštění všech
hříchů proti 7. Božímu přikázání spáchaných a dále páchaných v našem životě, v naší rodině,
farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, každou chamtivost, ziskuchtivost a touhu po moci, všechno,
čím jsme se kdy provinili a proviňujeme proti majetku svého bližního, ale i proti vlastnímu
majetku, například tím, že Ti z něj neodvádíme desátky, které od nás právem očekáváš.
Odpusť všechno, čím jsme se jakkoliv provinili i proti společnému vlastnictví,
ať už národnímu anebo církevnímu. Odpusť, že se častokrát řídíme falešným heslem z doby
totality, že kdo nekrade, okrádá rodinu.
Odpusť, usmiř a zastav všechny dědické spory v našich rodinách. Odpusť naši zaměřenost
na majetek, práci, výkon a výdělek, kterým často sloužíme horlivěji v otroctví chamtivosti

a workoholismu než Bohu samotnému. Odpusť, že nám často i v církevních kruzích vládne
mentalita ekonomiky a strachu z nedostatku peněz, a ne už duch evangelia a důvěry v Tebe.
Odpusť, že řešení problémů nehledáme nejdříve u Tebe tím, že Ti je odevzdáme
a že Tě poprosíme o vše potřebné, např. i o ty finance.
Odpusť všem, kteří kdy okradli náš národ a jakkoliv zpronevěřili, rozprodali či vytunelovali
národní majetek a společné dědictví po našich předcích. Odpusť, že jsme se naučili šidit
a za všech okolností chceme na všech a na všem vydělávat. Odpusť, Pane vše,
kdy se uchylujeme k nepoctivosti, zneužívání moci a korupci. Odpusť také, prosíme,
všechny zákony, které byly kdy schváleny a umožnily a umožňují beztrestně toto okrádání.
Odpusť taktéž každý zákon, který byl kdy schválen a je v rozporu se zákonem Božím.
Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho
příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“
Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na nás Ducha obrácení a pokání,
abychom napravili vše, co napravit můžeme a máme. Abychom to, co jsme v naší zemi
ukradli, zase navrátili nebo nahradili tak, jako Zacheus. Vylej na celý náš národ a všechny
jeho obyvatele nový dar poctivosti, důslednosti, přejícnosti, radosti ze štěstí druhých,
a rozhodnutí pro spravedlnost. Prosíme o dar důvěry v Tebe, našeho nebeského Otce, který
nás ujišťuješ, že se o nás postaráš, protože jsme pro Tebe drahocennější než celé stvoření.
Chválíme Tě, Pane, za to, že jsme Tvoji a že nás i naše životy chráníš jako své vlastnictví
a zřítelnici
vlastního
oka.
Dej,
ať
naši
světští
i církevní
představitelé
v souladu s Tvým zákonem chrání náš národ a jeho duchovní i materiální statky
s důsledností, zodpovědností a otcovskou moudrostí Tobě vlastní. Prosíme, aby na všech
těchto důležitých postech byli vždy lidé, které Ty tam chceš mít, takoví, kteří budou vždy
věrní Tobě a poslušni Tvého hlasu. Ať své práce všichni vykonáváme s radostí
a láskou a jejich plodem nechť jsou, s Tvým požehnáním, krásné a kvalitní produkty
i služby ke Tvé chvále a k užitku nám všem. Kéž se vrátí a zachová poctivá soběstačnost
i manuální zručnost našich zemědělců, řemeslníků a podniků našeho národa. Prosíme,
abychom si mohli tyto naše poctivé výrobky a produkty za rozumnou cenu u nás kupovat.
Prosíme za správné nastavení naší ekonomiky v oblastech zemědělství, zdravotnictví,
školství, sociálních služeb i celého našeho hospodářství podle Boží vůle. „Ať je s námi
dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich
rukou!“ (Žl 90,17) Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

VIII. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Jan Sarkander
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 892, Vzývej, církvi, svého kněze Jana.

„Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.“ Dt 5, 20
Chválíme Tě Pane za to, že jsi vždy vydával věrohodné svědectví o svém Otci a že skrze
Tebe poznáváme pravdu o Něm, o Tobě, o sobě i o světě kolem nás. Sám říkáš: “Já jsem
cesta, pravda a život.” Chválíme Tě za to, že jsi pravdivost svých slov a především
své vlastní božství dosvědčoval svými skutky, častokrát obdivuhodnými a zázračnými
a tím jsi znovu potvrdil a dokázal všemohoucnost Božího Slova. Neboť co jsi jako Bůh řekl,
to se v daném okamžiku i stalo. Slepí nabyli zrak, hluší sluch, chromí vstali a všem
se hlásalo Boží království. Svým slovem jsi utišil bouři na moři, vyhnal zlé duchy a vzkřísil
mrtvé. Podobně jako čteme na počátku stvoření světa: I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo
světlo. Gn 1,3
Na přímluvu sv. Jana Sarkandra, falešně obviněného a nespravedlivě umučeného obhájce
zpovědního tajemství, prosíme o odpuštění všech hříchů proti 8. Božímu přikázání
spáchaných a dále páchaných v našem životě, v naší rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem
národě.
Odpusť nám, prosíme, všechno, čím jsme kdy zhřešili jazykem. Odpusť, prosíme, každé
slovo, které jsme vyslovili ve zlém duchu a se zlým úmyslem vůči svému bližnímu nebo vůči
sobě samému. Odpusť, prosíme, každou formu nactiutrhání, pomlouvání, ponižování,
znevažování, zastrašování, manipulace, zneužívání moci, proklínání, zlořečení, zlovůle, falše,
podlosti, dvojakosti, pomsty a pýchy. Odpusť, prosíme, všechny chvíle, kdy jsme promluvit
měli a kdy jsme z falešných ohledů mlčeli, místo abychom druhého s láskou napomenuli
a ukázali mu cestu správného řešení podle Tvé vůle. Odpusť, kdy jsme ze strachu
a zbabělosti neobhájili utiskovaného a neusvědčili viníka. Odpusť všechny unáhlené soudy
našich srdcí a všechno, čím jsme druhým vskrytu i otevřeně křivdili, i všechny podvody
a nespravedlnosti (trpěné) v rámci našeho soudnictví. Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav
ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho příčin i následků. Zříkáme
se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“

Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ Ducha obrácení,
pokání a odvahy věci napravit tak, jak můžeme a máme. Dej, abychom přiznali svůj hřích
a svou křivdu vůči bližnímu a přinesli pravdu tam, kde jsme zaseli lež (abychom měli
odvahu uvést věci na pravou míru). Přijď Duchu Boží, Duchu věčné pravdy a lásky a vylej
na nás dar pravdivosti a uschopni nás k tomu, abychom vždy a za všech okolností byli
pravdiví a pravdomluvní vůči Bohu, sobě samým i svým bližním. Vždyť Ježíš je Pravda,
zatímco ďábel je lhář a otec lži. Dej nám odpor ke každému hříchu, zlu, lži, polopravdě
a kompromisu s nimi. Dej, ať věrně hlásáme Tvé Evangelium a celou pravdu o Tobě
"vhod i nevhod". Ať v jejím světle jasně pojmenováváme problémy dnešní doby, odhalujeme
nástrahy nepřítele a pomáháme všem rozlišit dobro od zla anebo od falešného dobra a věrně
ukazujeme Tvou cestu, aby o nás nemusela platit slova: „Jestliže oni budou mlčet, bude
volat kamení.” O to prosíme na přímluvu sv. Jana Sarkandera a všech svatých zpovědníků,
kajícníků a obhájců pravdy. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

IX. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Sv. Zdislava
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 834, Lid český.

„Nebudeš dychtit po ženě svého bližního.“ Dt 5,21a
„Přej a bude Ti přáno.“
Chválíme Tě a velebíme, náš Pane a Bože, který jsi Nejsvětější Láska ve společenství Osob,
za nevýslovný dar svátostného manželství. Chválíme Tě za všechny, kterým bylo dáno
objevit, pravdivě a věrně žít toto tajemství lásky, její posvátnost a intimitu, ke kterému
připodobňuješ svůj snoubenecký vztah ke své Nevěstě církvi. Chválíme Tě za to,
že nás v manželství zveš žít životem dokonalé lásky, jednoty a sebedarování podle vzoru
Nejsvětější trojice a ke spolupráci na stvořitelském díle při vzniku nového života.
Na přímluvu sv. Zdislavy, manželky, matky a patronky rodin, prosíme o odpuštění
všech hříchů proti 9. Božímu přikázání spáchaných a páchaných v našem životě, v naší
rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť nám, prosíme, všechno, čím jsme se kdy provinili a proviňujeme proti manželské
věrnosti v našich rodinách. Odpusť, prosíme, každou manželskou nedůvěru, žárlivost,
nevěrnost, nedovolenou antikoncepci, cizoložství a nedostatek opravdové lásky
při manželském objetí, každý rozvod a rozdělení v našich rodinách a jejich destruktivní
dopad na děti. Odpusť, prosíme, všechno to, co jsme kdy záviděli a nepřáli našim bližním,
především proto, že nevidíme a nevěříme Tobě, Bože, že máš i pro mě připraveno to, po čem
toužím a co je pro mě nejlepší. Ale pokaždé, když jsem tuto touhu po štěstí naplnil
nedovoleným způsobem, ještě více mě to vzdálilo od Tebe a od Tvého plánu s mým životem,
ve kterém mi chceš dát více, než si umím představit a po čem toužím. Odpusť Bože,
že Ti často nevěříme, že nás chceš a můžeš učinit šťastnými a naplnit všechny naše
představy a potřeby nad naše očekávání. K tomu ale potřebuješ naši věrnou spolupráci
s Tebou, naším nebeským Otcem, který chce pro své děti jen to nejlepší.
Nemáme zábrany a ztratili jsme přirozený stud a pocit zahanbení dívat se na erotické scény
v našich médiích pod rouškou dospělosti. Nevidíme za tím ohavnost, nechápeme,
že je to stejné provinění, jako kdybychom sledovali tyto milostné akty v domovech našich
přátel nebo rodičů. Jsme tím infikováni, polapeni, zotročeni a degradovali jsme lásku
a posvátnost manželského sjednocení tak na naplnění našich nemístných a žádostivých
choutek. Odpusť i všechny formy novodobých zvráceností, které se snaží vydobýt prvenství
i veškerou pozornost, která patří Bohu a slušně fungujícím rodinám.

Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho
příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“
Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele svého životodárného Ducha, který křísí a povolává k novému Božímu životu to,
co bylo pošlapáno, zneuctěno a zničeno našim hříchem. Obnov, prosíme Boží obraz a podobu
v každém z nás skrze úplné usmíření s Bohem a se všemi lidmi prostřednictvím svátosti
smíření. Prosíme o obnovení každého manželství mocí Ducha svatého pravou vírou, nadějí,
věrnou láskou, společnou modlitbou a vzájemným odpuštěním plynoucím z toho, že dokážu
poprosit Boha i manžela/manželku o odpuštění a společně si vyprošovat všechny potřebné
milosti, abychom se nebáli předkládat Bohu touhy svého srdce. Odpusť, Pane,
že jsme nepoznali a nepoznáváme dostatečně Tvou lásku, nevěříme a nezakoušíme,
jak je každý
z nás
Tebou
bezpodmínečně
přijímaný,
milovaný,
a jak jsme ve Tvých očích vzácní a drahocenní.
Prosíme, aby se obnovila posvátnost manželské lásky, věrnosti a intimity v souladu
s Tvým původním záměrem při stvoření a darem vykoupení, jak tomu učí sv. Jan Pavel II.
ve své Teologii těla. Prosíme také o vnitřní uzdravení a celkové naplnění všech potřeb,
zvláště citových u těch dětí, které jsou poznamenány rozvodem svých rodičů. Prosíme,
aby s Tvou pomocí dokázaly v budoucnosti vytvářet, žít a věrně naplnit věrnost jejich
manželství. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

X. BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ - Bl. Karel I. Rakouský
Je možné zahájit vhodnou písní, např. z kancionálu č. 903, S námi je Bůh náš.

„Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho
otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem,
co patří tvému bližnímu.“ Dt 5, 21b
„Závistivec se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek.“ Př 28, 22
„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím:
Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není
život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí
do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč
si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám,
že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh
tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás,
malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme
oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno
potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude
přidáno.“ Mt 6,24-33
Náš Pane a Bože, chválíme Tě pro Tvou velikou štědrost a dobrotu. Děkujeme Ti za to,
že Ti na každém z nás nesmírně záleží i za to, jak se o nás o každého staráš. Daroval
jsi nám Zemi tak bohatou a plodnou, že dokáže nás všechny nejenom uživit, ale i zahrnout
dobrými a chutným dary a plody. My se však z toho často neumíme ani radovat a být vděční.
Tak málo Ti, Bože, děkujeme. Zapomínáme, že jsme vše dostali a dostáváme jako
Tvůj nezasloužený dar, a proto se o něj nedokážeme s druhými dělit. Když máme dost,
chceme mít ještě víc, a když máme věci dobré, chceme mít lepší a závidíme těm,
kdo je mají. Smiluj se nad námi, Bože, a odpusť nám.
Prosíme o odpuštění všech hříchů proti 10. Božímu přikázání spáchaných a dále páchaných
v našem životě, v naší rodině, farnosti, vesnici, městě, v našem národě.
Odpusť, Pane, že nám tolik záleží na zevnějšku a nestaráme se o to, co je skutečně důležité:
dobré srdce a zdravá duše, z níž potom vyzařuje skutečná krása.

Na přímluvu bl. Karla Rakouského, který upřímně usiloval o blaho všech a v hojnosti
i nedostatku štědře pomáhal druhým, odpusť, Pane, všechnu žárlivost, závist, nepřejícnost
majetku a veškerých statků našich bližních. Odpusť nám, prosíme, všechno,
čím jsme se kdy provinili a proviňujeme proti majetku našeho bližního, po kterém
jsme bezostyšně dychtili a rozhodli se jej získat jakýmkoliv způsobem. Neštítili
jsme se zachovat podobně jako Jezábel, která chladnokrevně zosnovala Nábotovu vraždu,
aby získala jeho vinici pro svého manžela, izraelského krále.
Odpusť všechno, co se pro nás v životě stalo důležitějším než Ty sám, náš Bůh, a naši bližní.
Odpusť nám, kdy je pro nás důležitější věc nebo majetek než člověk sám. Odpusť
nám i všem těm, kteří kdy vládli v naší zemi a pro které se člověk stal méně důležitým
než majetek nebo peníze. Odpusť, že jsme dovolili nástup totalitních režimů, protože
jsme nevzali vážně fatimské zjevení Panny Marie v roce 1917 a její výzvy k pokání,
obrácení, modlitbě posvátného růžence a zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci
pro celou Evropu zmítanou I. světovou válkou a pro celý svět. Odpusť nám,
že jsme neudělali vše pro to, aby se její přání v církvi svaté zrealizovala, a my se tak mohli
vyvarovat hrůz II. světové války, holokaustu a všeho, co následovalo. Odpusť všechny
hříchy králů, císařů, prezidentů, politiků a všech, kteří nám kdy vládli. Odpusť, prosíme,
také každý hřích našich světských i církevních představitelů, kteří kdy rozhodovali
a rozhodují o osudech naší země. Odpusť, prosíme, všechno zneužívání moci i všechny
hříchy totalitních režimů a ideologií, které nás ovládly a zbavily Tvého daru svobody
a mnoha dalších.
Odpusť každé nespravedlivé zabrání majetků našich bližních v průběhu dějin (Židů, Němců
a jiných) a jejich vyhnání, deportaci a nelidskou likvidaci. Odpusť, že jsme se zachovali
podobně jako Jezábel v příběhu o Nábotově vinici vůči těmto našim spoluobčanům
židovského, německého a jiného původu. Tím hůř, že konečným záměrem, který
jsme sledovali anebo schvalovali, bylo jejich odstranění.
Prosíme, odpusť nám toto zlo, zastav ho, dej nám sílu ho odmítnout a zbav nás všech jeho
příčin i následků. Zříkáme se ho navěky ve jménu Pána Ježíše Krista.

Zde je možné vložit modlitbu Žalmu 51 na str. 26 a 27. „Smiluj se nade mnou, Bože,
pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost...“

Ve svém nekonečném Milosrdenství, prosíme, a vylej na celý náš národ a všechny jeho
obyvatele dar pokání i zástupného pokání za všechny tyto spáchané zločiny, aby na místech
a domech, které patřily zmíněným obětem, mohlo spočinout Boží odpuštění a požehnání,
a tím i na těch, kdo nyní tyto domy a místa obývají a užívají. Prosíme, zbav také laskavě
náš národ následků komunismu a všech totalitních režimů: zotročenosti ducha, pocitu
strachu, izolace, zakazování milovat a ctít Boha jako někoho nebo něco, co prý neexistuje
a je nemoderní. Zbav nás všech forem zahořklosti, výsměchu, skepse a ironie vůči Bohu
i našim bližním nedůvěry a nevíry v Něj a jeho lásku. Uvolni nás mocí Ducha Svatého
k pravé svobodě, radosti, důstojnosti a svatosti dětí Božích.
Dej, ať náš národ stavíme a budujeme na pevné skále Ježíše Krista a Boha samotného,
aby nás nikdy nemohla ohrozit nebo zničit žádná pohroma ani vpád nepřítele, ale abychom
pod Tvým vedením a pod Tvou ochranou vítězně obstáli v tomto čase i v budoucím.
Prosíme, dej, abychom ve svých životech naplňovali výzvy evangelia, jak nás o to prosí
Panna Maria ve svých zjeveních. Jejímu Neposkvrněnému Srdci i Tvému Nejsvětějšímu
Srdci, Pane Ježíši Kriste, navždy zasvěcujeme sebe, naše rodiny, farnosti, města a diecéze,
celou naši zemi a všechny její obyvatele. Přijměte nás milostivě pod svou mocnou ochranu.
Zachraňte nás od každého novodobého zla, nebezpečí, nesvobody a plíživě se vkrádající
totality. Zapuďte od nás laskavě současnou pandemii podobně jako v dějinách tolik
morových nákaz. Sjednoťte nás v čele s našimi pastýři ve vytrvalých modlitbách,
díkůvzdáních, pokání a prosbách, aby se mohl navrátit pokoj, zdraví a bezpečí do naší
společnosti jako plod našeho návratu k Tobě celým svým srdcem v postu, almužně a tím,
že se každý odvrátí od své zlé cesty. Ať všichni společně oslavujeme Tvé jméno a vzdáváme
Ti chválu, slávu a čest Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a navěky věků. Amen.

Následuje modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.
Na závěr je možné zazpívat 5. sloku písně Ježíši, Králi
(č. 707 v kancionálu, text je přiložen na str. 27).

Modleme se:
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi ve svém milovaném Synu všechno chtěl obnovit a sjednotit,
uděl milostivě, aby se všechny rodiny národů, rozdvojené ranou hříchu, poddaly Jeho vládě.
Neboť On s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen (3).

(3) Litanie ke Kristu Králi in Litanie, Matice cyrilometodějská, 1998.

Dan 9,4-19
4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku,
Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují
a dodržují tvá přikázání!
5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání
a soudů.
6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům,
našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.
7Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne;
je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých
i dalekých, ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči
tobě dopustili.
8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.
9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti
němu
10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které
nám vydával skrze své služebníky proroky.
11Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita
kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože
jsme proti tobě hřešili.
12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří
nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem;
tak bylo učiněno v Jeruzalémě.
13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina,
svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle
jeho pravdy.
14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh,
je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.
15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou,
a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.
16Panovníku, nechť se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv
a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny
našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás.
17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování
a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku.

18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město,
které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby
o smilování, ale pro tvé velké slitování.
19Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli
sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.“
„Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby! Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce
v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.
Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej
dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!“ Žl 28,6-9

Žalm 51, 3-21 (Český liturgický překlad)

„Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď
mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu a očisť mě od mého hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé, takže se ukáže,
jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti!
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu bělejší než sníh.
Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk
nad tvou spravedlností.
Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení
v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.“

Anebo v množném čísle (parafráze téhož žalmu):

„Smiluj se nad námi, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď naši
nepravost.
Úplně z nás smyj naši vinu a očisť nás od našeho hříchu.
Neboť my svou nepravost uznáváme, náš hřích je stále před námi.
Jen proti tobě jsme se prohřešili, spáchali jsme, co je před tebou zlé, takže se ukáže,
jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
Hle, s vinou jsme se narodili a v hříchu nás počaly naše matky.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu nás učíš moudrosti!
Pokrop nás yzopem, a budeme čistí, umyj nás, a budeme bělejší než sníh.
Popřej nám slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.
Odvrať svou tvář od našich hříchů a zahlaď všechny naše viny.
Stvoř nám čisté srdce, Bože! Obnov v nás ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj nás od své tváře a neodnímej nám svého svatého ducha.
Vrať nám radost ze své ochrany a posilni naši velkodušnost.
Bezbožné budeme učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
Zbav nás, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, náš spasiteli, ať zajásá náš jazyk
nad tvou spravedlností.
Otevři naše rty, Pane, aby naše ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybychom věnovali žertvu, nebyla by ti milá.
Naší obětí, Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Pane, obšťastni Sión svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma. Pak opět najdeš zalíbení
v zákonitých obětech, v celopalech a žertvách, na oltář ti budou klást býčky.“

5. sloka písně Ježíši, Králi (č. 707 v kancionálu).
Ježíši, Králi nebe a země, přitáhni k sobě náš český lid, ať v jeho srdci a v jeho mysli vládne
tvůj řád a bezpečný klid. Ó, dej mu víru, naději, lásku, uchraň ho hříchů, nesvornosti,
ať opět uzná království tvoje, sklání se před tvou velebností. Amen.

