SVaV z Olomoucké arcidiecéze srdečně zve každého, komu
není lhostejný nedostatek kněží ve farnostech. Pandemie nás
drží ve svých domovech bez možnosti mše svaté. Stejná
situace bude, pokud ve farnostech nebudou kněží. Umírají
nejen v Itálii. Zkusme najít i uprostřed těchto dnů čas a
spojme se v modlitbě v prosbě za nová kněžská povolání ve
čtvrtek 2. dubna 2020.
Už vás nenazývám
služebníky, protože
služebník neví, co činí
jeho pán. Nazval jsem
vás přáteli, neboť
jsem vám dal poznat
všechno, co jsem
slyšel od svého Otce
(Jan 15, 15).
Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo
položí život za své
přátele
(J 15,13).
Nezapomínej v duši na
přítele, neztrať ho
z mysli kvůli svému
jmění (Sir 37,6).

Prožíváme náročnou dobu a nevíme, kdy skončí. Říká se, že
v nouzi poznáš přítele. Právě v takových chvílích se prověřuje
ryzost našich srdcí. V Písmu je pro krásný verš: „Proto se
navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to
již činíte (1. Te 5,11).
Mít někoho blízkého, někoho, kdo mi naslouchá, kdo mě vždy
podepře, kdo mě přijímá takového, jaký jsem, je velký dar.
Není to samozřejmost, takový vztah musíme pěstovat a
chránit si ho jako vzácný poklad.
Ve svém životě můžeme potkat i někoho, kdo je úplně sám,
na koho nikdo nečeká, koho nikdo nepohladí, když citově
strádá, někoho, komu nikdo neřekne slova povzbuzení, když
se ztrácí v beznaději.
My jsme přece byli stvořeni jeden pro druhého; řečeno slovy
básníka J. Nohy: „Člověk člověku je vším, nejvíce láskou,
kterou nechce zpět.“
Děkujme za každého, kdo má pro nás vždy teplou náruč,
úsměv, kdo se mnou dokáže plakat i radovat se. Prosme
Boha, aby nám otevřel oči pro ty, které nikdo nepotřebuje,
které nikdo nemá rád, který nezakouší lásku Boží.
Modlitba za nová kněžská povolání (návrh)

Věrný přítel je
k nezaplacení, ničím
nelze vyvážit jeho
cenu (Sir 6,15).
Věrný přítel je elixír
života, najdou ho jen
ti, kdo mají bázeň
před Hospodinem (Sir
6,16)
Hospodin také změnil
Jóbův úděl poté, co se
modlil za své přátele,
a dal mu všeho
dvojnásob, než míval
(Jób 42,10).
Ježíš pravil:“Já jsem
dveře. Kdo vejde skrze
mne, bude
zachráněn…já jsem
přišel, aby měly život
a měly ho v hojnosti“
(Jan 9-10).

„ Pane Ježíši, nejvyšší Pastýři obrovského stáda ovcí své Církve, za
které jsi dal svůj život. Pohleď, jak ubývá tvých pomocníků, kteří
vodí tvé ovce na dobrou pastvu. Evangelista Lukáš o tobě mimo jiné
zaznamenal: „Potom Pán určil ještě sedmdesát jiných učedníků a
poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl
sám jít. Řekl jim:“Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo. Proste tedy
Pána žně, ať pošle dělníky na svou žeň.“ Vroucně tě proto prosíme,
abys rozmnožil počet svatých a horlivých kněží, kteří by kráčeli ve
tvých šlépějích a pracovali na tvém širém poli.
Je přece tolik lidí toužících po lásce, nalézají ji ale jen zřídka. Hledají
krásu, ale je málo těch, kteří o ní vědí. Chtějí dobro, ale nepotkávají
ty, kteří by jim ukázali cestu k němu. Lační po spravedlnosti a
nejsou nasyceni. Pane, prosíme tě rozmnož řady těch, kteří poznali
tvou lásku a pokoj, kteří vědí, kde hledat krásu, kteří by ukazovali
cestu k Dárci všeho dobra, a kteří by láskou sytili touhu po
spravedlnosti.
Pane Ježíši, daruj mladým mužům touhu a statečnost převzít
pochodeň tvého evangelia. Současně prosíme také za rodiny, zvláště
křesťanské. I jim daruj statečnost a obětavost přijímat děti, vést je s
tvou pomocí k tobě, a jestliže některé z nich uslyší tvé volání, dej
jim odvahu a sílu s láskou ti odevzdat dítě, které od tebe přijali.
S lítostí dnes také přiznáváme, že za nedostatek kněží neseme vinu i
my sami. Křestním pomazáním jsme přece dostali účast na Kristově
kněžství… Pane, tak mnoho jsme zanedbali, tolik ti zůstáváme
dlužni… Milosrdný Bože, prosíme tě, odpusť nám i tuto vinu, jako jsi
nám odpustil mnohé jiné viny, když jsme tě o to prosili.

