JAN NEPOMUK
NEUMANN

+ 5. ledna 1860
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě.

U T R P E N Í K R I S T O V O, P O SI L N I M Ě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě. Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od Tebe. Před zlým nepřítelem
ochraň mě. V hodině mé smrti zavolej mě. A dej, ať přijdu
k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil na věky. Amen.

Úvodní píseň

Chvály:
- Buď chvála jedinému Bohu, od něhož vše pochází a k němuž
vše směřuje.
- Buď chvála Bohu Otci, že stvořil vesmír, svět i každého z nás a
postavil nás na cestu k definitivnímu oslavení.
- Buď chvála Božímu Synu Ježíši Kristu, že se stal jedním z nás,
a že nás jeho slova a skutky vyvádějí z našeho bloudění a
nejistot.
- Buď chvála Duchu Svatému, že nám dává sílu vydávat se na
cesty za všemi potřebnými, nemocnými, opuštěnými a být
služebníky všech poutníků tímto světem.
- Děkujeme Bohu za vzor života Jana Nepomuka Neumanna,
který se s odvahou vydal na dlouhou pouť, aby hlásal radostnou
zvěst.
- Děkujeme za všechny, kteří přicházejí jako poutníci na
posvátná místa, a mohou zde čerpat potřebné milosti pro své
životní cesty.
nebo:
Bože, náš nebeský Otče, tys povolal člověka, aby spravoval
zemi: Chvála Tobě, Pane.
Vše, co nám sděluješ, je k naší záchraně: Chvála Tobě, Pane.
Člověka jsi stvořil se schopností sdílet navzájem Tvou lásku:
Chvála Tobě, Pane.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi Cesta, Pravda a život: Chvála Tobě,
Pane.
Ty jsi se stal naším Služebníkem: Chvála Tobě, Pane.
Tys na kříž přibil náš hřích: Chvála Tobě, Pane.
Duchu Svatý, ty osvobozuješ člověka od sebestřednosti: Chvála
Tobě, Pane.
Ty dáváš různá charismata pro službu druhým: Chvála Tobě,
Pane.
Ty napravuješ nedorozumění mezi lidmi: Chvála Tobě, Pane.

Čtení:
2 Tim 4,1-2.5-8.18
Z druhého listu svatého apoštola Pavla Timoteovi
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i
mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj,
domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Buď ve
všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele
evangelia a cele se věnuj své službě. Neboť já již budu
obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem
bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro
mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen
den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž
všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Jemu patří
sláva na věky věků. Amen
Zamyšlení:
„Naprosto nemám potřebu stát se velkou, je spíše třeba,
abych zůstala malou a abych takovou byla stále víc. Bůh mi dá
lásku, kterou nemohu dosáhnout jen svými silami. Pochopila
jsem, že církev má srdce, a to hoří láskou. Pochopila jsem, že
jen láska vede k činnosti údy církve. Kdyby láska pohasla,
přestali by apoštolové hlásat evangelium, mučedníci by se
zdráhali prolít svou krev... Pochopila jsem, že láska obsahuje
všechna povolání, že láska je všechno, že objímá všechny doby
a všechna místa, jedním slovem, že je věčná. Ve výbuchu úžasné
radosti jsem zvolala: Ježíši, má lásko, konečně jsem našla své
povolání. Mým povoláním je láska. V srdci své Matky církve
budu láskou.“
Svatá Terezie z Lisieux

Přímluvy:
Pane Ježíši Kriste, koruno všech svatých! Tys povolal (našeho
krajana) svatého Jana Neumanna za apoštola Nového světa, a on
zde obětavou prací kněze, misionáře a biskupa rostl ke svatosti.
Na jeho přímluvu vyslyš naše prosby:
Za naše rodiny:
−

Probuď naše srdce k živé víře a činné lásce ke všem, kteří v
nouzi tělesné i duchovní potřebují naší pomoc.

−

Zachovej nás a naše rodiny ve víře našich otců a ve věrnosti
Tvé církvi.

−

Upevňuj rodiče v odpovědné výchově jejich dětí, a dej, ať
svou prácí, vyučováním a osobním příkladem působí ve
svých dětech vzrůst ctností.

Za církev:
−

Pane Ježíši Kriste, Hlavo církve! Povolávej mladé lidi k
Tvému následování, aby jako kněží a zasvěcené osoby
zprostředkovávali lidem spásu.

−

Naplňuj papeže, biskupy a kněze svým Svatým Duchem, aby
jejich služba byla doprovázena svatostí jejich života.

−

Povzbuď a posilni naše bratry a sestry, kteří se cítí být
sevřeni krizí víry, a dej, ať tento jejich kříž přinese plody
obnovy pro celou církev.

Za potřeby naší doby:
−

−

Pane Ježíši Kriste, Spáso světa! Pomoz nemocným, nasyť
hladové, a pošli všem opuštěným, bloudícím a pochybujícím
dobré lidi, kteří jim zvěstují Tvou lásku.
Vlej svůj mír a pokoj mezi lidi, kteří stojí vůči sobě v zášti a
nevraživosti, a přiveď je k prosazování spravedlnosti a lásky.

−

Povolej nás všechny, kteří se potýkáme se svými hříchy, k
pravému obrácení, a dej ať posilováni Tvou milostí
směřujeme k stále větší svatosti.

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Ochráncem potřebných, Pánem církve
a Cestou k Otci. Vyslyš, prosíme, všechny naše naléhavé
prosby. Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
nebo:
Vzkříšený Kriste, Tvé světlo provždy vítězí nad mocí
temnoty, zla a smrti a znovu zapaluje v lidských srdcích naději a
radost. S důvěrou k Tobě voláme:
- Spasiteli světa, učiň z nás ochotné hlasatele Tvé smrti a Tvého
vzkříšení.
- Naděje národů, dej se poznat těm, kdo tápají a hledají smysl
života.
- Zachránce ubohých, přispěj nám na pomoc v naší slabosti a
křehkosti.
- Dárce Ducha, obnovuj v nás tvůrčí sílu své milosti.
- Radosti všech svatých, ať je pro nás příklad světce Jana
Neumanna i ostatních Tvých věrných povzbuzením na cestě do
Tvého království.
- Vítězi nad smrtí, vysvoboď ze stínu smrti všechny zemřelé naší
farnosti.
Pane Ježíši Kriste, tys obmyl lidstvo svou krví a sjednal si
věčnou smlouvu spásy; dej ať vyznáváme toto veliké tajemství
svými slovy i skutky a chválíme tě na věky věků. Amen.

Modlitba Páně

Modleme se:
Bože, tys učinil svatého Jana Neumanna zářným
příkladem služby nejpotřebnějším; prosíme Tě, dej ať posilováni
Tvou milostí napodobujeme jeho stálé úsilí o svatost v našem
každodenním životě. O to prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen
nebo:
Modleme se:
Bože, tys dával svatému biskupu Janovi sílu k neúnavnému
plnění pastýřských povinností; pomáhej i nám, ať ho
následujeme v každodenním úsilí o dosažení dokonalosti,
abychom v tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o to skrze tvého
Syna Ježíše Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha
svatého žije a kraluje na věky věků. Amen
Požehnání:
Bůh, který poslal na svět svého jediného Syna Ježíše
Krista a svého Svatého Ducha, aby ukázal svou lásku k člověku,
ať dá také vám / tobě zakusit svou blízkost, ať vás / tě vybavuje
všemi potřebnými dary pro každodenní život a ať vás / tě chrání
ode všeho zlého. Požehnej vám / ti Všemohoucí Bůh + Otec i
Syn i Duch Svatý. Amen
nebo:
Bůh, který vás / tě povolal k životu ve společenství s Ním, ať
vás / tě k sobě stále více přitahuje, abys/te byl/i jeho dokonalým
obrazem zde na zemi a mohl/i se jednou s Ním a všemi svatými
radovat v nebi. Požehnej vám / ti Všemohoucí Bůh + Otec i Syn
i Duch Svatý.

