Duchovní příprava farnosti
před kněžským svěcením
4. – 12. 5. 2017

Zpěv na úvod
Úvodní modlitba:
Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství, zdrojem veškeré naší síly
i cílem všech našich tužeb. Svěřujeme Ti Vojtu, Petra i ostatní bratry, kteří se
připravují ke kněžskému svěcení. Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem,
aby se dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc, a dej, aby byli vnitřně pevní
ve svém rozhodnutí, skromní v životě a věrní ve svém poslání.
Buď jim vždycky nablízku, aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna Ježíše
Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného. Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně
miluješ. Proto věříme, že jim chceš darovat více, než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama, vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků.
Amen.
Úmysl příslušného dne
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Litanie ke Kristu Knězi
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Ježíši, Knězi a Oběti, smiluj se nad námi.
Ježíši, Knězi navěky podle řádu Melchizedechova,
Ježíši, Knězi, kterého Bůh poslal hlásat chudým radostnou zvěst,
Ježíši, Knězi, který jsi při poslední večeři ustanovil oběť stále zpřítomňovanou,
Ježíši, Knězi stále živý, aby ses za nás přimlouval,
Ježíši, Veleknězi, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocí,
Ježíši, Veleknězi vybraný z lidu,
Ježíši, Veleknězi ustanovený pro lid,

Ježíši, Veleknězi našeho vyznání,
Ježíši, Veleknězi slavnější než Mojžíš,
Ježíši, Veleknězi pravého stánku,
Ježíši, Veleknězi budoucích hodnot,
Ježíši, Veleknězi svatý, nevinný a neposkvrněný,
Ježíši, Veleknězi věrný a milosrdný,
Ježíši, Veleknězi hořící horlivostí pro Boha a duše,
Ježíši, Veleknězi navěky dokonalý,
Ježíši, Veleknězi, který jsi skrze svou krev prošel až do nebe,
Ježíši, Veleknězi, který jsi nás uvedl na novou cestu,
Ježíši, Veleknězi, který jsi nás miloval a obmyl od našich hříchů svou krví,
Ježíši, Veleknězi, který ses vydal Bohu jako oběť,
Ježíši, Oběti pro Boha a za lidi,
Ježíši, Oběti svatá a neposkvrněná,
Ježíši, Oběti smírná,
Ježíši, Oběti pokoje,
Ježíši, Oběti smilování a chvály,
Ježíši, Oběti usmíření a pokoje,
Ježíši, Oběti, v níž máme důvěru a přístup k Bohu,
Ježíši, Oběti živá na věky věků, smiluj se nad námi.
Měj s námi slitování, odpusť nám, Ježíši.
Měj s námi slitování, vyslyš nás, Ježíši.
Od neuváženého vstupu do duchovního stavu, vysvoboď nás, Ježíši.
Od hříchu svatokrádeže,
Od hříchu nezdrženlivosti,
Od nízké ziskuchtivosti,
Od každé poskvrny svatokupectví,
Od nesvědomitého zacházení s majetkem církve,
Od nepravé lásky k světu a jeho marnostem,
Od nehodného slavení tvých tajemství,
Pro své věčné kněžství,
Pro svaté pomazání, jímž jsi byl od Boha Otce ustanoven knězem,
Pro Tvého kněžského ducha,
Pro službu, kterou jsi na zemi oslavil svého Otce,
Pro Tvou krvavou oběť, kterou jsi přinesl na kříži,
Pro tutéž oběť, denně na oltáři obnovovanou,
Pro Božskou moc, kterou ve svých kněžích neviditelně působíš, vysvoboď nás,
Ježíši.

Abys zachoval všechno kněžstvo v opravdové zbožnosti, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys obdařil svůj lid pastýři podle svého srdce,
Abys je naplnil duchem svého kněžství,
Aby ústa kněží byla strážci moudrosti,
Abys poslal dělníky na svou žeň,
Abys nám dal dostatek věrných přisluhovatelů Tvých tajemství,
Abys jim dal vytrvale sloužit podle své vůle,
Abys jim udělil vlídnost ve službě, svědomitost v konání a vytrvalost v modlitbě,
Abys jejich prostřednictvím všude šířil úctu k Nejsvětější Svátosti,
Abys ty, kteří Ti na zemi věrně sloužili, přijal do své radosti v nebi, prosíme Tě,
vyslyš nás.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Ježíši Knězi, uslyš nás. Ježíši Knězi, vyslyš nás.
Modleme se:
Bože, posvětiteli a ochránce své církve, vzbuď v ní svým Duchem vhodné a věrné
přisluhovatele svatých tajemství, aby díky jejich službě a příkladu, byl křesťanský
lid uváděn pod Tvou ochranou na cestu spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Závěrečná modlitba:
Pane Ježíši, Dobrý pastýři církve, Ty stále povoláváš do své služby muže, aby se
stali Tvými učedníky a rybáři lidí. Také z našeho středu jsi vyvolil jáhny
Vojtu a Petra, kterým chceš modlitbou a vkládáním rukou nástupce apoštolů
předat účast na svém svátostném kněžství. Prosíme Tě, aby z nich byli dobří kněží
podle Tvého srdce. Ať vynikají pevnou vírou, hlubokou nadějí a horlivou láskou.
Vlož do jejich duše svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ
na našich oltářích oběť kříže. Ať hlásají nezištně a neohroženě evangelium.
Ať všechna jejich práce a všechny jejich oběti přispívají k rozmnožení Boží slávy
a k rozvoji života milosti v lidských duších. A oni sami kéž se stávají obětí Tobě
příjemnou. Posílej jim ochotné spolupracovníky, kteří jim pomohou nést tíhu
služby, a také jim dej srdce vnímavé pro potřeby svých bližních. Tvůj Duch ať jim
udělí k jejich službě všechny potřebné dary a posiluje je v dobrém. Neboť Ty žiješ
a kraluješ na věky věků. Amen.
Zpěv na závěr

Úmysly jednotlivých dnů a biblické texty k nim
1. den se modlíme za rodiny a předky kandidátů kněžství
Lk 1, 57–64: Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když
uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství,
radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát jméno
po otci Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat
Jan.“ Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ Obrátili se na otce,
jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan.
A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil
Boha.

2. den děkujeme za dar povolání, za schopnost uslyšet Boží hlas
a vydat se na cestu
Jer 1, 4–9: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě
matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě
pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine,
nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec." Ale Hospodin mi řekl: "Neříkej: Jsem
chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.
Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“ Hospodin
vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl: „Hle, vložil jsem ti do
úst svá slova.“

3. den se modlíme za vyučování a kázání našich novokněží,
aby skrze ně promlouval Duch svatý
1 Kor 2, 1–7: Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží
tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi
nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám
sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá
slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra
nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Moudrosti sice učíme, ale jen
ty, kteří jsou dospělí ve víře - ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto
věku, spějících k záhubě, nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh
od věčnosti určil pro naše oslavení.

4. den se modlíme za to, aby byli dobrými pastýři, dobře vedli svěřené
1 Petr 5,1–5: Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení
Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři
o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké
zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni,
ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám
nevadnoucího vavřínu slávy. Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se
oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným,
ale pokorným dává milost´.

5. den se modlíme za věrnou službu a hlubokou úctu ke Kristu
v eucharistii
1 Kor 11, 23–29: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš
v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich
a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete
píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete
smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně
nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento
chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně,
jí a pije sám sobě odsouzení.

6. den se modlíme za službu svátosti pokání, za to, aby byli dobrými
nástroji Otcova milosrdenství
2 Kor 5, 17–21: Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil
nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou.
Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy
posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem,
abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

7. den se modlíme za bratrské společenství a za věrnost vytrvat
v celibátu
Mt 19, 10–12: Učedníci mu řekli: „Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak
je lépe se neženit.“ On jim odpověděl: „Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým
je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí;
jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí
v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit,
pochop.“

8. den se modlíme za doprovázení nemocných a umírajících
Mk 16, 18: „na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Jak 5, 14–15: Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním
modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán
jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

9. den se modlíme za vylití Ducha svatého skrze svátost kněžského
svěcení
Iz 61, 1–3: Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal
k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených
srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto
Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny
truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku,
olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje.

Kdo je kněz?
Benedikt XVI. říká: „Kněz je ten, kdo zná Krista z první ruky.“

Jaký má být kněz?
Kněz musí být velký a malý zároveň. Vznešený duchem, jako by byl
královského rodu, ale současně jednoduchý a skromný jako služebník. Musí to být
hrdina, který zvítězil sám nad sebou; člověk, který zápasil s Bohem a zároveň
hříšník, kterému Bůh odpustil. Musí být pramenem svatého života, služebníkem
slabých, bojácných a nejistých, ale pánem a vládcem svých vlastních tužeb a přání.
Člověkem, který se nepoklonkuje nikomu z velkých tohoto světa, ale sklání se před
malými, bídnými a bezbrannými. Kněz musí být tím, kdo následuje svého Mistra;
musí vést duchovní zápasy, být žebrákem prosícím se vztaženýma rukama,
ale i heroldem přinášejícím drahocenné dary.
Kněz musí být mužem na bitevním poli a matkou u lůžek nemocných. Musí být
starcem v rozjímání, ale dítětem v důvěře. Musí upírat svou mysl a srdce na vyšší
sféry, ale nepodceňovat ani malé věci. Být nositelem radosti a pokoje, hlasatelem
radostné zvěsti, ale důvěrně musí poznat i bolest. Kněz musí být jasný v myšlení
a přímý v řeči. Musí být přítelem pokoje, ale nepřítelem nečinnosti.
Kněz musí být velký a malý zároveň.

