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Novéna k Panně Marii rozvazující uzly
19.4.2013

 
 
 

Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů. Na začátku v
úkonu kajícnosti prosíme Pána Ježíše Krista za odpuštění svých hříchů a přidáváme
prosbu, abychom i my dokázali odpustit. Nekajícnost a neodpuštění bývají totiž
častou příčinou mnohých duchovních problémů.

 

Dále novéna pokračuje krátkým rozjímáním s prosbou o přímluvu k Panně Marii, která je každý den
trochu jiná. Má nám připomenout nějakou událost z Mariina života, inspirovat se její vírou, nadějí a láskou
a pomoci nám tak k důvěře v Boha, poněvadž účinnost našich modliteb nespočívá tolik ve slovech, ale
právě v důvěře a odevzdanosti. Poté následuje modlitba růžence nebo alespoň jeho desátku. Každý den
zakončíme závěrečnou modlitbou k Panně Marii, rozvazující uzly.

 

 Jak se tuto novénu modlit:  
1. Znamení kříže 
2. Prosba o odpuštění a obrácení 
3. Myšlenka k rozjímání na den s prosbou o přímluvu Panny Marie (viz jednotlivé dny) 
4. Modlitba růžence nebo jeho desátku (dle možností) 
5. Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly  

  

1. den  
Panno Maria, 
církev tě od pradávna uctívá jako novou Evu, která svou vírou a poslušností rozuzlila to, co Eva zauzlila svou
neposlušností a nevěrou.  
Uvědomuji si, že jsem mnohdy ve svém životě jednal svévolně a bez víry, že jsem sice říkal „Pane, Pane“, ale o
Boží vůli pro můj život a mé vztahy jsem se moc nezajímal. Místo na skále Božího slova jsem stavěl dům na
písku. Možná i proto dnes zakouším problémy, které mne přesahují, které nejsem schopen sám řešit.  
Moje milovaná Matko, prosím, vypros mi novou ochotu a touhu poslouchat Boha a zcela se vydat jeho
záměrům. Vypros mi tvou vydanost, když jsi řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova“
(Lk 1,38). 
S důvěrou Ti dnes svěřuji můj konkrétní problém se všemi jeho negativními důsledky na můj život a na životy
mých blízkých (konkrétně ho pojmenuj).  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!  

2. den 
Panno Maria, 
jakmile Tvá příbuzná Alžběta uslyšela Tvůj pozdrav, zvolala na uvítanou mocným hlasem: „Blahoslavená,
která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45).  
Matko naše a sestro, jsi pro nás navždycky vzorem klidné víry, nezlomné naděje a nerozdělené lásky vůči
Bohu. Je mi líto, že ve svém konkrétním životě často jednám, jako bych ani Boha neznal, umím tak málo
důvěřovat Jemu a jeho zaslíbením.  
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Panno Maria, svěřuji Ti to, co mi nyní tak komplikuje život a s čím si nevím rady (konkrétně to pojmenuj).
Vypros mi, prosím Tě, abych se v praktickém životě rozhodoval tak jako Ty ve světle víry a s neochvějnou
důvěrou v Boží věrnost. 
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!

3. den 
Panno Maria, 
ani Ty jsi ve svém životě nechápala vše, co se stalo, a nerozuměla jsi všem událostem, které nastaly. Nikdy ses
však ve vzdoru nepostavila proti Bohu, ale když jsi nerozuměla, všechno jsi uchovávala ve svém srdci a
rozvažovala o tom (srov. Lk 2,19.51). Nepřestala jsi důvěřovat Bohu, podřídila ses Boží vůli a hledala, co od
Tebe Bůh očekává v dané situaci.  
Matko Boží i moje, svěřuji do Tvých rukou konkrétní události, které mne potkaly a s nimiž si ve svém životě
nevím rady (konkrétně je pojmenuj). S důvěrou Tě prosím, ujmi se mě. Pomoz mi přijmout věci, které nemohu
ve svém životě změnit, a pomoz mi začít ze správného konce rozmotávat to, co se změnit může a má. Vypros
mi i moudrost, abych vnímal, kdy potřebuji trpělivost, kterou Ty jsi osvědčila už v útěku před Herodem a
později pod křížem, a kdy naopak se mám zlu s Boží pomocí statečně vzpírat.  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!

4. den 
Panno Maria, 
když jsi v jeruzalémském chrámě odevzdala Bohu svého Syna, vyslechla jsi Simeonovo proroctví, že se Ježíš
stane pro mnohé kamenem úrazu a tvou vlastní duší že pronikne meč bolesti (srov. Lk 2,21-35). Přesto jsi
bezvýhradně přijala Otcovu vůli, od začátku jsi spojila svůj život s Ježíšem i s jeho utrpením.  
Panno Maria, svěřuji Ti všechny těžké a bolestné okamžiky svého života. Prosím tě, vypros mi u Boha jejich
řešení nebo alespoň nedovol, aby mne ničily: kéž i tyto tíživé záležitosti (konkrétně je pojmenuj) musí
napomáhat dobrému v mém životě. Vím, že mi rozumíš a prosím Tě, vypros mi trpělivost a naději v životních
zkouškách.  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!

5. den 
Panno Maria, 
tys zažila ve svém životě nenávist, nepřejícnost a závist druhých, ačkoli jsi sama všem přála dobro a nikdy
nikomu neublížila. Před zlobou krále Heroda jsi byla dokonce nucena opustit svou vlast a utéct do vyhnanství v
Egyptě (srov. Mt 2,13-18).  
I já někdy zakouším od lidí nepřijetí, závist, zraňující jednání a někdy i otevřené nepřátelství. Na rozdíl od tebe
v tom nejsem vždycky bez viny. V každém případě mi to velmi komplikuje život, sklízím trpké ovoce té
nelásky a musím zápasit s tím, abych v sebeobraně nezatvrdil své srdce.  
Panno Maria, odevzdávám Ti každou bolestnou událost a každý můj bolavý vztah (konkrétně si ho pojmenuj) a
prosím Tě o uzdravení mého srdce, o narovnání mých vztahů a schopnost odpustit a třeba i opakovaně
odpouštět všem, kteří mi svým jednáním ztěžují život. Dej, ať nikdy nezapomínám na to, že i já žiji jen z
Božího milosrdenství. 
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!

6. den 
Panno Maria, 
když Tvůj Ježíš po pouti do Jeruzaléma zůstal s učenci v chrámě, Tys o tom nevěděla a společně se sv. Josefem
jsi ho po tři dny s úzkostí hledala (srov. Lk 2,48). Řešení nepřišlo ihned.  
Matko Ježíšova i moje, prosím, pomoz mi hledat Ježíše i v situacích, kdy jsem plný strachu, obav a úzkostí. Do
tvých rukou nyní svěřuji vše, co mě v životě naplňuje strachem a obavami, co mne sráží do malomyslnosti
(konkrétně to pojmenuj). Prosím Tě, nauč mě důvěřovat Bohu i ve chvílích plných úzkosti a ohrožení. Sejmi ze
mne každou zbytečnou starost a úzkost o sebe nebo o mé drahé. Všechny mé starosti a všechny mé blízké
vkládám do Tvých rukou a prosím Tě, ujmi se nás všech.  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!
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7. den 
Panno Maria,  
na svatbě v Káně Galilejské jsi svou přímluvou zachránila novomanžele před velkou nepříjemností, i když by
se mohlo zdát, že jde jen o přízemní starost. Tím, že jsi vše svěřila Ježíšovi do rukou, jsi dokonce přispěla ke
zjevení slávy Boží a probuzení víry Ježíšových učeníků (srov. Jan 2,1-11).  
Matko Ježíšova i naše, chci Ti v této chvíli svěřit všechny neřešitelné situace, do kterých jsem se dostal, ať už
vlastní vinou nebo přičiněním jiných lidí (konkrétně to pojmenuj). Možná nejde o žádné velké duchovní
záležitosti, ale Ty víš, jak mne tyto věci tíží; prosím Tě, pomoz mi je vyřešit. Svěřuji se zcela do Tvých rukou a
také Tě prosím, nauč mě v konkrétních těžkostech a rozhodováních více hledat vůli Boží, prosit o světlo Ducha
svatého a nespoléhat jen na svoje schopnosti a síly.  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!  

8. den 
Panno Maria, 
Tvá víra, naděje i láska se nejvíce osvědčily při Ježíšově ukřižování a jeho smrti na kříži. I v tak beznadějné
situaci, kdy Ježíš umíral a nakonec i zemřel před Tvýma očima, Ty jsi stále důvěřovala Bohu. Nemohla jsi
vědět, že tato chvíle temnoty má nakonec větší význam než všechny předchozí zázraky. Svou vírou a důvěrou
jsi společně s Ježíšem zvítězila nad zlem a získala tak zpět vše, co bylo hříchem a neposlušností ztraceno.  
Panno Maria, svěřuji Ti všechny okamžiky a celá období mého života, kdy jsem se nechal oklamat duchem zla.
Vezmi do svých neposkvrněných rukou všechno, co jsem pokazil a co na mě leží jako balvan, s nímž si nevím
rady (konkrétně to pojmenuj). Prosím Tě, rozpleť i tento gordický uzel v mém životě a nauč mě důvěřovat
Bohu a milovat lidi i v situacích lidsky beznadějných. Pomoz mi, abych se nedal oklamat nepřítelem naší spásy
a nedal mu v ničem prostor ve svém životě. 
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!  

9. den 
Panno Maria, 
Ty jsi společně s apoštoly po Ježíšově Nanebevstoupení vytrvale prosila o Ducha svatého, ačkoli jsi jej důvěrně
poznala už při Zvěstování (srov. Sk 1,14). Od Tebe se mohli učedníci učit životu v otevřenosti Duchu svatému a
pod jeho vedením.  
Matko Ježíšova i naše, svěřuji Ti všechny mé životní uzly, zvláště ty, které jsem si zapříčinil tím, že jsem dával
opakovaně přednost práci před modlitbou, životu jen z vlastních sil před životem z Ducha svatého (konkrétně
pojmenuj svůj problém). Vkládám do Tvých rukou všechen čas, kdy jsem sloužil jakýmkoli modlám, věcem i
lidem. Je mi líto, jestli jsem se při svém rozhodování nechal řídit více svým sobectvím než vnuknutími Ducha
svatého. Prosím Tě, nauč mě nespoléhat se jen na vlastní síly a schopnosti a chraň mě pokušení, abych se řídil
jen sám sebou a tím, kam mne srdce táhne. Vypros mi citlivost pro vnuknutí Ducha svatého; kéž je mým
Učitelem a Utěšitelem a učí mne modlit se z hloubky mého srdce.  
Panno Maria, rozvazující uzly, přimlouvej se za nás!  
 

Celý text novény si můžete zakoupit v obchodech s křesťanskou literaturou nebo na www.ikarmel.cz.
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