Modlitba klanění Pražskému Jezulátku
Blahořečíme Ti Bože za milost, že můžeme milovat Tvého Syna v podobě dítěte a že v Něm
můžeme spatřovat Tvé svaté Božství. Dovol nám klanět se Mu spolu s pastýři, mudrci, ale
především se svatým Josefem a Pannou Marií, v jejichž láskyplné péči Ježíš zde na zemi žil. Kéž
při této modlitbě klanění můžeme zakoušet mír Svaté rodiny a kéž na nás a naše rodiny sestoupí
Tvé nebeské požehnání.

-

-

Klaníme se Ti božské Dítě (opakovat po každé invokaci)
a žasneme nad hloubkou Tvé poníženosti a pokorné poslušnosti, neboť Ty, všemohoucí Král, sis
zvolil podobu milostného Pražského Jezulátka…
neboť Ty Všemohoucí Bůh, jsi vzal na sebe podobu bezmocného dítěte…
neboť podoba dítěte je nejúchvatnější a nejdojemnější podoba, v jaké ses nám Bože mohl
představit …
neboť ses nám přiblížil právě v té podobě, ve které Tě nejvíce máme následovat …
neboť Ty všemocný Bůh, neohromuješ jen svou mocí, ale také dojímáš svou dětsky
marnotratnou štědrostí …
neboť Ty, věčný a neměnný Bůh jsi vyrůstal jako dítě na zemi …
neboť svým příkladem jsi nás přesvědčil, že duchovní dětství nejlépe sluší i našemu srdci …
neboť nám na sobě ukazuješ, jaký máme mít vztah k Bohu i k Panně Marii: vztah závislosti,
úplné oddanosti a bezmezné důvěry …
neboť Ty jsi poslouchal své rodiče bez vzdoru …
neboť Ty jsi tím rozhodujícím Slovem, kterým nám Bůh promlouvá do života:
Přijmi mne a budeš žít!
Klaníme se Ti božské Dítě a děkujeme Ti (opakovat po každé invokaci)
že Ty všemohoucí Bůh ses stal člověkem a 30 let jsi žil ve skromné rodině z Nazareta …
že Ty nekonečný Bůh ses svěřil do laskavé péče Marie a Josefa …
že jsi přišel, přesto že v Betlémě ani v lidských srdcích pro Tebe nebylo místa …
že jsi nám přinesl nové poselství, poselství lásky a naděje: že Bůh to se světem ještě nevzdal
že jsi na sebe přijal úděl člověka od početí až k trpkému konci …
že jsi přišel požehnat život, který se stává posvátným, budí úžas, radost i bázeň, je zázrakem i
požehnáním …
že jsi přijal dětství, které bylo reálné, pravé a nepředstírané …
že nám svou dětskou něhou zpřítomňuješ Boží blízkost a lásku …
že jsi přišel jako pastýř dát život za své ovce …
že jsi přišel zrušit hřích pýchy, jenž způsobil člověku zkázu …
že jsi přijal úděl beránka, který je pronásledován a zabit …
že jsi přijal úděl utečence …
že jsi ve vyhnanství posvětil pohanskou zemi …
že jsi přišel dát lásku, která osvobozuje …
že jsi přišel, aby člověk byl spasen a Bůh milován …
že jsi přišel kvůli nám, kteří jsme chudí, abys nás učinil bohaté Bohem …
že jsi pro nás připraven učinit i ty největší zázraky …
že prostřednictvím Tvých úst Dítěte dostáváme Boží úsměv …
za Tvou pravici, která nám stále žehná …
za Tvou levici, v níž držíš symbol vlády nad světem – říšské jablko završené křížkem.

-

Klaníme se Ti božské Dítě a vyznáváme (opakovat po každé invokaci)
Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán…
Ty jsi počátek i konec, Alfa i Omega …
Ty jsi Kristus Král, který kraluje pokorně, tiše, skrytě, ale navěky …
Ty jsi ten, který všemu, co přijde, dává smysl …
Ty jsi ta Hvězda, jejíž světlo je božské a jejímž působením je vykoupení …
Ty jsi Světlo světa – zářivé, neodolatelné, nezměrné, věčné a božské …
Ty Dítě jsi Spasitel a Kristus Pán …
Ty jsi Syn Boží, Mesiáš a Spasitel …
Ty jsi Hostie nabídnutá k oběti, pokrm lásky a vykoupení …
Ty jediný jsi Pán!
Milostné Pražské Jezulátko, klaníme se Ti a dáváme Ti své dary, především svá srdce. Přijímáme
tvé napomenutí, že pokud nebudeme jako maličcí, jistě nevejdeme do Božího království. V Tobě
poznáváme, jak absolutně se nám Bůh daroval, jak blízko nám je. Věříme Tvým slovům, že jsi
přišel mezi nás, abys nám tím více žehnal, čím více Tě budeme uctívat a prosit…
Jsme zde před Tebou jako prosebníci očekávající od tebe zázrak zázraků. Srdce našeho národa je
bez citu a bez svědomí a z takového nevyléčitelného stavu nás můžeš vyvést jedině Ty. Prosíme
za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené
nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je svěřujme Tobě, milostné Pražské Jezulátko.
Žehnej náš malý Králi rodinám a uděl jim dar jednoty a svornosti.
Při pohledu na Tebe rozjímáme dětskou krásu a náklonnost, kterou Ježíš Kristus vždy projevoval
nejmenším. I za ně prosíme, za všechny děti, které nikdo nemiluje, nepřijímá a ani si jich neváží.
Prosíme za děti, které jsou oběťmi násilí a různých forem zneužívání. Požehnej jim a přiviň si je
na své svaté Srdce.
Utíkáme se Jezulátko, pod Tvůj plášť a pod Tvou ochranu v každém okamžiku, při každé zkoušce.
Požehnej nám, posvěť nás, chraň nás od každého nebezpečí. Buď s námi, Ježíši, až do posledního
okamžiku našeho života. Ať v každé hodině a při každé příležitosti plníme Tvou svatou vůli pro
Tvou slávu a lásku. (poprosit Jezulátko za objevení léku – vakcíny, proti koronaviru.)
Klaníme se Ti a milujeme Tě ó Bože, ty Maličký Všemohoucí. Amen!
(Modlitba Benedikta XVI. k Praž.Jezulátku –chrám P.Marie Vítězné v Praze, 26. září 2009)
Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn,
jenž se stal člověkem skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě, i my s Marií a Josefem, anděly a pastýři,
se Ti, klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé chudoby:
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.
Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej,
ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby náš život činila šťastnějším.
Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození,
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.
Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků. Amen
Přijď, Boží Dítě k nám, přijď, zachraň národ náš. Vzýváme Tvoji moc, přijď Dítě na pomoc! (3x)

