Modlitební zápas
Mocnou zbraní, skrze kterou můžeme od Boha obdržet každou věc, je
modlitba. Je to hrozná zbraň, neboť i slabí se mohou proměnit na silné a stát
se nezranitelnými proti všem ranám nepřítele. Musí se však moudře používat,
pak dokáže nepřítele porazit. Je zbraní, kterou používali všichni svatí a o které
se hojně mluví v Evangeliu. P. Ježíš ji svěřil církvi jako záruku bezpečnosti a
ochrany. Co znamená moudře ji používat? To znamená modlit se s pokorou,
vírou, nadějí a láskou. A když se tato zbraň používá, je nezbytné být
v milosti Boží posvěcující, protože milost nás spojuje s Bohem „poutem
přátelství“. Mezi současnými stíny a hustou temnotou, která zahaluje církev a
celý svět, je modlitba jako šíp, který proniká a zahání tuto temnotu.
Modlitba je jako nezadržitelná střela, která vždy zadrží nadutost nepřítele a
zažene ho na útěk.
1. Úvodní modlitba:
Pane Ježíši, Tobě je dána všechna moc na nebi i na zemi. Tvé svaté Jméno
Ježíš má moc nad nemocemi, nad prokletími, nad smrtí, nad silami země,
nad silami temna, nad lidstvem a nad lidmi všech zemí a věků. Obracím se
k Tobě, k svému Bohu a v lítosti Tě prosím: „Pane, smiluj se nade mnou,
hříšným!“ Klaním se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkuji Ti, že chceš být se všemi,
kteří se nyní modlí. My Tě chceme oslavit. Zachraň svůj lid, zachraň náš
národ. Věříme, že budeš zasévat do našeho národa semena pokoje a míru,
víry a lásky a zaženeš stíny smrti, zoufalství, beznaděje. Tolikrát jsme Tě
uráželi svou vlažností a nedbalostí, jisti sami sebou. Nyní pokorně přicházíme
k Tobě a prosíme Tě, odhal nám Svou Tvář a shlédni na nás všechny,
úpěnlivě Tě prosící za celý svět.
Do Tvého Nejsvětějšího Srdce vkládám své osobní úmysly tohoto
modlitebního zápasu a skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie se spojuji
v úmyslech společných: za zastavení všech pandemií a ideologií, které
ohrožují naše životy zde na zemi a především na věčnosti. Vydáváme je pod
vládu Tvého Nejsvětějšího Srdce: gender ideologii, komunismus,
neomarxismus, praktický ateismus, hédonismus, vzpoury proti Bohu,
nenávisti, nečistoty a prosím za zastavení současné pandemie způsobené
koronavirem. Prosím za kněze, kteří to mají nyní tak těžké, za ochranu rodin
a manželství jako muže a ženy a za ochranu nenarozeného života.
Pane Ježíši, prosím, spoj modlitby církve bojující s modlitbami duší v očistci,
s jejich vzdechy a touhami, vyprošuji jim úlevu a co nejbližší příchod do nebe.
Spoj nás s modlitbami našich patronů a všech svatých v nebi, spoj nás s
celým rájem. Ó Ježíši, spoj nás s modlitbami všech našich bratří a sester po
celém světě, zvláště okolních států, my prosíme o rozžehnutí svatého požáru
nad Evropou, spoj nás s modlitbami a utrpením těch, kteří se teď připojují
k této modlitbě ve svých domovech, spoj nás s obětí nemocných, umírajících,
spoj nás s modlitbami pronásledovaných a vězněných křesťanů a prosíme,
aby si nás spojil s modlitbami těch nejmenších – s dušemi potracených dětí
v nebi, které odprošujeme za to, že jsme je neubránili proti duchu smrti, že
museli projít tak krutou smrtí. Děkujeme Ti, Bože, že k nim spěcháš se svou
útěchou a nadějí.
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2. Modlitba odprošení Nejsvětější Trojici za naše hříchy (součástí je
zasvěcení Dvěma srdcím – P. Ježíše a P. Marie) viz příloha č. 2
3. Korunka k Božímu milosrdenství
Pomodleme se Korunku za všechny nemocné, za ty, kteří umírají bez kněze i
bez rodiny, osamoceni, za ty, kteří podléhají strachu či beznaději a uvažují o
sebevraždě, za všechny, kteří se při pomoci druhým nakazili a za duše
v očistci.
K této modlitbě přistupme s velkou důvěrou, jak nás k tomu vybízí P. Maria:
Poselství P. Marie v Medžugorji:
„Drahé děti, tento milostiplný den vás vybízím k lásce. Dítka, Bůh vás má
nesmírně rád a proto, dítka, plní důvěry, nehledíc nazpět, ale beze strachu a
v plnosti, mu odevzdejte svá srdce, aby je Bůh naplnil svojí láskou. Nebojte
se věřit Jeho lásce a milosrdenství, protože Jeho láska je silnější než
všechny vaše slabosti a strach. Proto, děti moje, plni lásky ve svých srdcích
důvěřujte Ježíšovi a řekněte mu svoje Ano, protože On je jediná cesta, která
vás vede k věčnému Otci.
Korunka se modlí na růženci:
Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje
modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha.
Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji
Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče
náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad
námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas.
Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného:
„Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad
celým světem.“
Na závěr Ó Krvi a vodo, která jsi vytryskla z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti. Ježíši důvěřuji Ti.
4. Litanie v čase nakažlivých nemocí (viz příloha č. 3)
Vzývejme svaté v nebi a spojme se s jejich mocným orodováním – při
současné pandemii koronaviru je vynikajícím svatým přímluvcem poslední
český král – bl. Karel I., (blahoslavený Karel ví čím procházíme, zemřel po
dlouhém utrpení na těžký zápal plic), jeho manželku Zitu, která se o něj
vzorně starala, prosme o pomoc pro všechny zdravotníky a lidi starající se
o druhé. Dalšími jistými pomocníky v nebi jsou sv. Roch a sv. Rozálie, kteří
zázračně zastavili šíření moru.
5. Modlitba svatého růžence (bolestná tajemství)
(Fatimské pozdravení)
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Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za
odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a
Tebe nemilují.
Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a
obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a
lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího
Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina, Tě prosím za obrácení ubohých
hříšníků. Amen.
Ó Maria, k Tobě voláme, vyhnaní synové Evy. Naše Nejmilostivější a
Nejsvětější, Ty jsi krásou pokory a svatosti života navždy zvítězila nad Ďáblem
a rozdrtila jeho síly. Bůh svěřil Srdce Ježíšovo do Tvých rukou a pověřil Tě
péčí o to, aby je všichni milovali. Buď tedy nyní s námi a těš Ježíše skrze naše
modlitby a oběti. Veď nás, abychom vše konali z lásky k Ježíši za obrácení
hříšníků a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Růženec bolestný (za kněze, za zdravotníky, za vládu a celý krizový štáb,
za prodavače a ty, co zabezpečují služby, za ty, kteří pracují na obnově
Mariánského sloupu).
1. - který se za nás krví potil: Tvůj život na zemi, Pane Ježíši, byl
nepřetržitou modlitbou k Otci, v dobách příznivých i nepříznivých. Nauč nás
naslouchat Otci a plnit Jeho vůli. Říkáš každému z nás: „Zůstaň ve Mně a
Já budu v tobě, dovolím, aby tvá smrtelná přirozenost byla vystavena
zkouškám, abys rostl svým utrpením, ale tvá duše nebude dotčena. Neboj
se duše, i tvými trampotami jsem oslavován.“ Klaníme se Ti, Ježíši, Tvé
úzkosti v Getsemanech, Tvému krvavému potu…
2. – který byl za nás bičován: Pane, byli jsme koupeni drahocenným
výkupným, Tvou svatou Krví. Obětoval jsi Svůj život, když jsi vzal naše
chyby na sebe. Smířil jsi nás s Otcem a dovolil jsi rukám, které jsi sám
stvořil, aby Tě bičovaly. Učíš nás, že láska nezná hranic, láska snáší trpělivě
všechno, co Pravda nabízí. Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Tvému zbičovanému
Tělu proměněnému v jednu jedinou ránu…
3. – který byl za nás trním korunován: Pane Ježíši, jak Ti můžeme odplatit
tvou nekonečnou dobrotivost a lásku? Vyléváš na nás milost za milostí,
nejednáš s námi, jak bychom si pro svou hříšnost zasloužili, ale dáváš nám
lásku za naši lhostejnost, svou něhu za naši bezbožnost, milosrdenství za
naši zkaženost. Modlíš se za nás k Otci, aby se rozpomenul na Tvou oběť a
ušetřil nás. Jsi stálý ve svých citech, Tvá láska k nám je věčná. Tvůj soucit
s námi je nesmírný. Přijímáme Tě, Ježíši, buď našim bohatstvím, obohacuj
nás svým poznáním, ať naše vědění vychází z Tvého slova. Kéž jsou naše
zájmy Tvými zájmy. Klaníme se Ti Ježíši, Tvým ranám z trnové koruny.
4. – který za nás nesl těžký kříž: Pane, obětujeme Ti svou vůli, neboť
dychtíme oslavit Tebe, svého Boha, objímáme tvůj kříž. Svěřujeme svůj
život do Tvých rukou. Pane, jsme slabí, ale právě v naší slabosti můžeš
dělat velké věci. Uznáváme, jsme ničím, buď v naší nicotnosti vším.
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Zůstáváme před Tebou tišší, abys v našem mlčení našel odpočinutí.
Zůstáváme poddajní, abys nás mohl utvářet podle svého kříže. Zůstáváme
ohraničeni, aby v nás byla vidět Tvá síla. Kéž jsme ti podobní svou
učenlivostí, trpělivostí, čistotou, poslušností, pokorou, věrností a stálou
modlitbou. Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Tvé ráně na rameni, křížem vyryté…
5. – který byl za nás ukřižován: Pane Ježíši, když jsi umíral na kříži,
vypadal jsi jako ten, kdo nesplnil své poslání, v očích světa jako bys utrpěl
tu největší možnou prohru. Vypadal jsi jako největší ztroskotanec. Ale Tvé
rány tiše demonstrovaly největší vítězství v dějinách světa. Děkujeme Ti
za spásu, která k nám přichází z Tvého kříže. Toužíme vzít Tvé probodené
ruce do svých dlaní a zahladit veškerou Tvou bolest svým chvalozpěvem:
Buď požehnán Král, který přichází… Klaníme se Ti, Pane Ježíši, Tvým
svatým ranám, hřeby vytlačeným…
Po růženci:
Nejlaskavější Ježíši, tichý Beránku Boží, já bídný a hříšný člověk zdravím a
uctivě líbám Tvou nejsvětější ránu, kterou jsi měl na svém rameni, když jsi
nesl těžký kříž.
Tato ramenní rána Ti zapříčinila největší bolesti a muka na celém Tvém
přesvatém těle. Klaním se Ti, trpící Spasiteli, chválím, velebím Tě a z celého
srdce Ti děkuji, za tuto přesvatou a bolestivou ramenní ránu. Prosím Tě
poníženě pro muka této ramenní rány a pro tvůj těžký kříž, který jsi nesl na
této svaté ráně, aby ses nade mnou, hříšným člověkem smiloval, mé hříchy
odpustil a doprovázel mě po Tvé křížové cestě do věčné blaženosti. Amen.
6. Křížová cesta v době pandemie koronaviru (viz příloha č. 4)
Při modlitbě křížové cesty se obraťme s velkou důvěrou ke svatému Josefu.
Sto let po tragické pandemii španělské chřipky, která přivedla do nebe i
fatimské pasáčky Františka (1908-1919) a Hyacintu (1910-1920), prožíváme
dnes novou světovou epidemii zvanou coronavirus. Svěřme mu své životy i
prosby za ukončení této pandemie.
Při posledním fatimském zjevení (13. října 1917) se vizionářům vedle slunce
zjevili: sv. Josef, Dítě Ježíš a Maria, oděná do bílých šatů a modrého pláště.
Sv. Josef a Ježíšek žehnali světu. Svatá rodina se představila ve své nebeské
záři, aby zajistila ochranu této zemi.
Ó, slavný patriarcho, svatý Josefe!
Ty, kterého Bůh vyvolil nad všechny muže, abys byl pozemskou hlavou
nejsvětější z rodin, vroucně tě prosím, přijmi mne do záhybů svého
přesvatého pláště a buď mi ochráncem a obhájcem; buď správcem mé duše
a celé mé pozemské rodiny! Ze všech svatých jsi byl právě ty vyvolený pro tu
nejvyšší čest: starat se, vést, živit a dokonce objímat Mesiáše, o kterého by
se tak rádi starali mnozí králové.
Od této chvíle si tě volím za svého otce, poradce a patrona a prosím tě, abych
mohl vložit do tvé správy i svoje tělo, duši, vše - čím jsem, vše - co vlastním,
svůj život i svoji smrt i smrt svých příbuzných. Pohlédni na mne, jako na jedno
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ze svých dětí, ochraň mě od zrady mých nepřátel, viditelných i neviditelných.
Pomáhej mi v každé chvíli ve všech potřebách, utěšuj mě v hořkostech života,
hlavně v hodině smrti. Zanech alespoň slůvko za mne u Božského Vykupitele,
kterého jsi směl držet v náručí, i u Nejblahoslavenější Panny Marie, tvé
nejčistší manželky. Zahrň mne mezi své nejdražší, a já se vynasnažím být
hodným tvého patronátu.
Pomáhej mi svými mocnými přímluvami a vypros mi skrze své milosrdenství
vše, co je nezbytné pro moji spásu.
Ó, mocný svatý Josefe, ty jsi byl vyhlášený za patrona všeobecné církve, proto
tě vzývám a obětuji nespočetné množství pozdravů tvému nejštědřejšímu
srdci, které je stále připravené pomáhat v jakékoliv potřebě.
Vypros milost ukončení pandemie a opravdové pokání lidem celého světa!
Věčná sláva našemu svatému patriarchovi, svatému Josefovi, našemu
velkému ochránci na zemi, našemu obhájci na nebi a obránci svatých
duší v očistci. Amen.
(Křížová cesta - viz příloha č. 3)
7. Klanění Pražskému Jezulátku (příloha č. 5)
V uplynulých dnech jsme byli seznámeni s aktuálními poselstvími; jedním
z nich je i proroctví gruzínského patriarchy, který měl při modlitbě vizi, jak
nad ním proletěl ohnivý bojovník na koni, po chvíli však viděl Dítě Ježíše,
které uzdraví z této epidemie. Obraťme se tedy s důvěrou ke vztažené ručce
milostného Pražského Jezulátka, stále žehnající, a i dnes nás ujišťující: „Čím
více mne budete vzývat, tím více vám budu žehnat“.
Následuje modlitba Klanění (viz příloha) nebo jen tato krátká modlitba:
Všichni Tě milujeme, ó Bože, Ty maličký, všemohoucí! Požehnej nám,
posvěť nás, chraň nás od každého nebezpečí. Utíkáme se s jistotou,
Jezulátko, pod Tvůj plášť a pod Tvou ochranu v každém okamžiku, při každé
zkoušce, i při současné pandemii. Znič prosíme, všechny viry ohrožující
život na zemi i na nebi. Buď s námi, Ježíši až do posledního okamžiku
našeho života. Jak Tě milujeme, ó Jezulátko.
Přijď, Boží Dítě k nám, přijď, zachraň národ náš. Slyš naše volání! Vzýváme
Tvoji moc, přijď Dítě na pomoc.
8. Vlastní díkučinění Nejsvětější Trojici a P. Marii
9. Duchovní svaté přijímání
K tvým nohám, ó můj Ježíši, padám na zem a nabízím Ti pokání svého
zkroušeného srdce, které je ponořené do nicoty a v Tvé svaté přítomnosti
se Ti klaním ve svátosti Tvé lásky – Nejsvětější Eucharistii. Toužím Tě
přijmout do svého ubohého příbytku, které Ti moje srdce nabízí. Čekajíce
na štěstí svátostného přijímání, chci Tě nyní mít duchovně u sebe. Přijď ke
mně, ó můj Ježíši, jako já nyní přicházím k Tobě. Nechť Tvá láska obejme
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celé mé bytí v životě i ve smrti. Věřím v Tebe, doufám v Tebe a miluji Tě.
Amen.
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