Duchovní příprava na oslavy
Jana Nepomuka Neumanna 2010-2011
Ježíši Kriste,
Ukřižovaný a Vzkříšený,
v Tobě poznáváme lásku,
jakou si nás Otec zamiloval.
Tys pozval k účasti na spáse světa
Jana Nepomuka Neumanna,
a on vydával svými slovy i skutky
svědectví tvému evangeliu.
Prosíme tě za nás,
kteří se chystáme oslavit
výročí narození a úmrtí tohoto světce,
abychom se podle jeho vzoru
učili milovat své bratry a sestry,
abychom druhým zprostředkovávali
Tvé království lásky, spravedlnosti a pokoje.
Dej, ať jsou oslavy našeho světce
příležitostí k oslovení těch, kteří Tě neznají.
Dej, ať si všichni potřební
přivlastňují Neumannovo biskupské heslo
„Utrpení Kristovo, posilni mě“,
a s důvěrou se utíkají k Tobě o pomoc.
A nám všem,
kteří uctíváme tohoto světce,
dej jednou vejít do společenství všech svatých,
kde budeme s Tebou žít na věky věků.
Amen

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly
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.

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

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 praotců 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 Tvé 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.

Z homilie papeže Pavla VI. při svatořečení Jana Nepomuka Neumanna
Věrnou a vytrvalou službou naplňoval své počáteční rozhodnutí zasvětit svůj život misionářské práci
Pastorační úsilí Jana Neumanna se projevovalo mnoha způsoby. Věrnou a vytrvalou službou
naplňoval své počáteční rozhodnutí zasvětit svůj život misionářské práci. Pomáhal sytit hlad dětí po
pravdě. Dělal to vyučováním katechismu a tím, že s neúnavnou energií budoval soustavu
katolického školství.
A kdo by neobdivoval všechnu tu milující starostlivost, kterou Jan Neumann projevoval Božímu
lidu svou kněžskou službou a svými pastoračními vizitacemi jako biskup? Zdůrazňoval hluboký
význam svátostného smíření: a jako syn sv. Alfonsa předával odpuštění a uzdravující životodárnou
sílu Vykupitelovu nesčetným synům a dcerám církve. Měl blízko k nemocným a k chudým, byl
přítelem hříšníkům.
Jan Neumann v sobě nosil Kristův obraz. Zakusil ve svém nejhlubším nitru potřebu hlásat slovem
i příkladem Boží moudrost a moc a kázat ukřižovaného Krista. V utrpení Páně nalézal sílu a inspiraci
pro svou službu - jeho heslem bylo: Passio Christi, conforta me! Utrpení Kristovo, posilni mě!
Eucharistická oběť byla pak středem jeho života a - řečeno slovy Druhého vatikánského sněmu zdrojem a vrcholem veškerého hlásání evangelia. Zaváděl čtyřicetihodinový výstav Nejsvětější svátosti
jako účinný prostředek k tomu, aby se farnosti staly společenstvím víry a služby.
Ale k tomu, aby dosáhl svého cíle, byla nezbytná láska. A láska znamenala dávání; láska znamenala
úsilí; láska znamenala oběť. A protože mu oběť byla vlastní, jeho služba byla dokonalá. Vedl svůj lid
po cestě svatosti. Byl pro svou dobu účinným svědkem toho, že Bůh miluje svou církev a celý svět.

Je mnoho těch, kdo prožívali a stále prožívají Boží příkaz velkorysé lásky. Milovat znamená dávat se
druhým. Kolik mužů a žen přijímá tento Boží plán jako program svého života! Svatý Jan Neumann je
pro nás všechny v tomto směru věrným příkladem.
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

