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Drazí� bratr
i a sestry,

blí�z
 í� se kve
 ten – č
as, kdy Boz
 í� lid zvla� s
te
  silne
  projevuje la� sku a u� čtu Panne
  Marii. V tomto me
sí�či se 
tradič
ne
  modlí�me doma s rodinou ru! z
eneč. Omezení� kvu! li pandemii na� s „nutí�“ dočenit tento 
rodinny�  rozme
r take�  z hlediska dučhovní�ho.

Proto jsem se rozhodl vybí�dnout kaz
de�ho, aby v me
sí�či kve
tnu znovu objevil kra� su doma�čí� modlitby
ru! z
enče. Je moz
ne�  tak č
init společ
ne
 , anebo jednotlive
 , a podle situače se mu! z
ete rozhodnout 
vyuz
 í�vat čo nejle�pe obe
  moz
nosti. Tak č
i onak tomu ovs
em napomu! z
e jedno tajemství�, a tí�m je 
jednodučhost. Nejen na internetu lze nají�t dobre�  vzory, ktery�čh se pr
i modlitbe
  drz
et.

Vedle toho nabí�zí�m texty dvou modliteb k Panne
  Marii, ktere�  mu! z
ete pr
ipojit na konči ru! z
enče a 
ktere�  se i ja�  budu v kve
tnu modlit v dučhovní�m spojení� s va�mi vs
emi. Pr
ikla�da�m je k tomuto listu, 
aby byly vs
em k dispoziči.

Drazí� bratr
i a sestry, budeme-li společ
ne
  rozjí�mat Kristovu tva� r
  srdčem Marie, nas
 í� Matky, sjednotí� 
na� s to jes
te
  silne
 ji jako dučhovní� rodinu, a tak doka� z
eme tento č
as zkous
ky pr
ekonat. Budu se 
modlit za va� s, zvla� s
te
  za ty, kdo nejví�če trpí�, a vy se prosí�m modlete za me
 . De
kuji va�m a ze srdče 
va�m z
ehna�m.

Ř- í�m, u sv. Jana v Latera�nu, 25. dubna 2020

sva� tek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK

První modlitba

Maria,
ty na nas
 í� česte
  sta� le za� r
 í�s

jako znamení� spa� sy a nade
 je.

Sve
r
ujeme se tobe
 , Uzdravení� nemočny�čh,
tobe
 , ktera�  ses u paty kr
í�z
e
spojila s Jez
 í�s
ovy�m utrpení�m
a učhovala si pevnou ví�ru.

„Za� čhrano r
í�mske�ho lidu“,
ty ví�s
 , č
eho je na�m zapotr
ebí�,
a my ví�me, z
e se postara� s
 ,
aby se tak jako v galilejske�  Ka�ne

i k na�m po č
ase zkous
ky
vra� tila radost a veselí�.

Matko boz
ske�  la� sky,
pomoz na�m podr
izovat se Otčove
  vu! li
a konat to, čo na�m r
ekne Jez
 í�s
 .
Neboť on na sebe vzal nas
e utrpení�
a nas
 imi bolestmi se obtí�z
 il,



aby na� s – skrze kr
í�z
  –
dovedl do radosti vzkr
í�s
ení�.

Pod očhranu tvou se utí�ka�me,
svata�  Boz
 í� Řodič
ko.
Neodmí�tej nas
e prosby v nas
 ičh potr
eba�čh,
ale ode vs
eho nebezpeč
í� vysvoboď na�s vz
dyčky,
Panno slavna�  a poz
ehnana� !

Druhá modlitba

„Pod očhranu tvou se utí�ka�me, svata�  Boz
 í� Řodič
ko.“

Za te
čhto dramatičky�čh okolností�, kdy čely�  sve
 t podle�ha�  utrpení� a u� zkosti, se utí�ka�me k tobe
 , Matko 
Boz
 í� a Matko nas
e, a pod tvou očhranou hleda�me u� toč
is
te
 .

Panno Maria, obrať k na�m sve�  milosrdne�  oč
i uprostr
ed te� to pandemie koronaviru. Ute
s
  ty, kdo jsou 
zoufalí� a oplaka�vají� sve�  drahe�  zesnule�  – pohr
bene�  č
asto tak, z
e to pozu! stale�  jes
te
  ví�če zran
 uje. Buď 
oporou te
m, ktere�  tra�pí� nemoč jejičh blí�zky�čh a pr
itom jim kvu! li prevenči na�kazy ani nemohou by� t 
nablí�zku. Napln
  nade
 jí� vs
ečhny, ktere�  tra�pí� nejista�  budoučnost i dopady na hospoda�r
ství� a 
zame
stnanost.

Matko Boz
 í� a Matko nas
e, pros za na� s u Boha, Otče milosrdenství�, aby se toto velike�  utrpení� skonč
ilo
a znovu na�m vzes
 la nade
 je a pokoj. Tak jako  v Ka�ne
  se i nyní� pr
imlouvej u sve�ho boz
ske�ho Syna, 
aby rodiny nemočny�čh i zemr
ely�čh dos
ly u� te
čhy a jejičh srdče se otevr
ela du! ve
r
e.

Očhran
 uj vs
ečhny le�kar
e, sestry, zdravotní�ky i dobrovolní�ky, kter
í� v te� to nouzove�  situači stojí� v 
první� linii a pro za� čhranu druhy�čh nasazují� vlastní� z
 ivot. Podpí�rej je v jejičh hrdinske�m u� silí� a dej, ať
jim nečhybí� sí�la, velkorysost a zdraví�.

Buď nablí�zku kaz
de�mu, kdo dnem i nočí� peč
uje o nemočne� , a take�  kne
z
 í�m, kter
í� se s pasty�r
skou 
starostlivostí� a ve
rni evangeliu snaz
 í� poma�hat vs
em a vs
ečhny podpí�rat.

Svata�  Panno, osve
ť mysl vs
ečh, kdo pu! sobí� ve ve
dečke�m vy�zkumu, aby doka�zali nají�t u� č
inna�  r
es
ení�, 
jak tento virus pr
ekonat.

Poma�hej sta� tní�m pr
edstavitelu! m, ať jednají� moudr
e, starostlive
  a velkoryse, nabí�zejí� pomoč vs
em, 
kdo postra�dají� za�kladní� z
 ivotní� potr
eby, a hledají� sočia� lní� i ekonomička�  r
es
ení� v dučhu prozí�ravosti 
a solidarity.

Nejsve
 te
 js
 í� Maria, otr
es sve
domí�m lidstva, aby ohromne�  prostr
edky investovane�  do vy�voje zbraní� a 
jejičh na�kupu slouz
 ily rade
 ji na podporu vy�zkumu, jak v budoučnosti podobny�m trage�dií�m u� č
inne
  
pr
edčha� zet.

Milovana�  Matko, dej, ať ve sve
 te
  roste ve
domí�, z
e patr
í�me k jedine�  a velike�  rodine
  a vs
ečhny na� s 
spojuje jedno pouto, abyčhom v dučhu bratrství� a solidarity poma�hali pr
ina� s
et u� levu do bezpoč
tu 
pr
í�padu!  bí�dy a nouze. Daruj vs
em pevnost ve ví�r
e, vytrvalost ve sluz
be
  a sta� lost v modlitbe
 .

Maria, Pote
s
ení� zarmoučeny�čh, obejmi vs
ečhny sve�  souz
ene�  de
 ti a pros Boha, ať vzta�hne svou 
vs
emohoučí� ruku a vysvobodí� na� s z te� to stras
 live�  pandemie, aby se tak z
 ivot vra� til ke sve�mu 
obvykle�mu a pokojne�mu be
hu.

Sve
r
ujeme se tobe
 , ktera�  na nas
 í� česte
  sta� le za� r
 í�s
  jako znamení� spa� sy a nade
 je, o�  milostiva� , o�  
pr
í�ve
 tiva� , o�  pr
esladka�  Panno Maria! Amen.


