Novéna k Červené středě
Naše novéna začíná v úterý 17. listopadu 2020 a končí na Červenou středu, 25. listopadu.
Budeme se modlit za pronásledovanou církev i za všechny, kdo dnes v tomto světě trpí
náboženskou diskriminací a pronásledováním. Texty novény vycházejí z modlitby Páně.

Jak se modlit novénu ACN k Červené středě
Každý den:
1. Začněte úvodem.

5. Pomodlete se Otčenáš.

2. Udělejte znamení kříže.

6. Věnujte chvíli rozjímání nad prosbou z
modlitby Páně vybranou pro daný den.

3. Přečtěte si zamyšlení papeže
Františka.
4. Pomodlete se na úmysly stanovené
pro tento den.

7. Zopakujte Otčenáš a připojte
libovolné osobní úmysly.
8. Udělejte znamení kříže.

Data pro novénu v roce 2020:
1. den – úterý 17. listopadu: Otče náš
2. den – středa 18. listopadu: Jenž jsi na
nebesích

6. den – neděle 22. listopadu: Chléb náš
vezdejší dej nám dnes

3. den – čtvrtek 19. listopadu: Posvěť se
jméno tvé

7. den – pondělí 23. listopadu: A odpusť
nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům

4. den – pátek 20. listopadu: Přijď
království tvé

8. den – úterý 24. listopadu: A neuveď
nás v pokušení

5. den – sobota 21. listopadu: Buď vůle
tvá jako v nebi, tak i na zemi

9. den – středa 25. listopadu: Ale zbav
nás od zlého. Amen
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1. den – úterý 17. listopadu: „Otče náš“
Úmysl: Za trpící a pronásledované křesťany po celém světě i za všechny, kdo v něm dnes
trpí náboženskou diskriminací a pronásledováním
Rozjímání: „Otče náš“

Foto: Humanitární pomoc vdovám a sirotkům v Nigérii

Úvod
Když dnes začínáme tuto novénu k Červené středě, modlíme se za laskavější a
tolerantnější svět. Pamatujeme na všechny, kdo pro svou víru trpí nebo zemřeli, i na ty,
kdo se snaží ji žít. Modlíme se za ukončení náboženské diskriminace, zastrašování a
pronásledování. Modlíme se zejména za své spolubratry křesťany, s nimiž se ve škole
nebo na pracovišti zachází nespravedlivě a kteří jsou pro svou víru v trvalou lásku a
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věčnou spásu Ježíše Krista ponižováni, pokutováni, vězněni, mučeni nebo dokonce
zabíjeni.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Otče náš“
„Když se v lidském životě objeví zlo, bojuje [Bůh] po boku člověka, aby ho osvobodil. Bůh
stále bojuje za nás, nikoli proti nám. Je Otcem! A v tomto smyslu se modlíme ‚Otče náš‘.“
„V těch nejhorších chvílích našeho života, ve chvíli největšího trápení a největší úzkosti
Bůh bdí, Bůh bojuje spolu s námi a je nám stále nablízku.“
„Proto žádný strach! Nikdo z nás není sám.“ I kdyby na tebe zapomněl pozemský otec, ty
víš, „že jsi nejmilovanějším synem Božím a že nic v životě nemůže zničit vroucí lásku,
kterou k tobě chová Bůh.“
Dnešní úmysl
Prosíme tě, Pane, buď s těmi, kdo pro svou víru v tebe trpí. Ty jsi Otec nás všech a slíbil
jsi, že nás nikdy neopustíš. Jako náš Otec chceš přinést tomuto světu mír a konec násilí,
nespravedlnosti i náboženské nesnášenlivosti. Prosíme dnes slovy modlitby Páně za mír,
za všechny, kdo trpí pro víru, i za ukončení náboženského pronásledování.
Pomodlete se modlitbu Páně
Dnešní rozjímání: „Otče náš“
Připomínejme si dnes po celý den slova „Otče náš“. Prosme přitom Boha, aby nám
pomohl, a my jsme v něm poznali „našeho Otce“, a aby vyslyšel naše modlitby za mír,
náboženskou svobodu a konec nesnášenlivosti. Papež František prohlásil: „Buď vstoupíš
do tajemství s vědomím, že Bůh je tvůj Otec, anebo se nemodlíš.“ Kéž do tohoto tajemství
dnes všichni vstoupíme.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže

3

2. den – středa 18. listopadu: „Jenž jsi na nebesích“
Úmysl: Za všechny, kdo trpí náboženským pronásledováním v Pákistánu
Rozjímání: „Jenž jsi na nebesích“
Úvod
Maira Šahbáz, Pákistán
Dne 28. dubna 2020 byla dívka katolické víry jménem Maira unesena na ulici, ve věku
pouhých 14 let násilně provdána za svého únosce a nucena vzdát se své víry. Její rodina
svedla právní bitvu, aby ji dostala zpět. V srpnu Maira svému únosci utekla a nyní se
spolu s rodinou skrývá.
Pákistánští křesťané trpí jako nikdy předtím. Coby jedna z nejpronásledovanějších
náboženských komunit světa dobře vědí, co je to krajní chudoba, diskriminace, násilí,
znásilňování i únosy. A když přišel covid-19, byli bezbranní. Mnozí z nich ztratili
zaměstnání a zjistili, že nemají co položit na jídelní stůl. K utrpěným ranám se přidala
ještě urážka, když humanitární organizace působící v Pákistánu přestaly křesťanům a
dalším menšinám poskytovat koronavirovou pomoc – včetně potravin.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Jenž jsi na nebesích“
Někdy nás lidé zklamou, a dokonce i ti z vlastní rodiny – právě ti, kdo by nás měli
milovat nejvíce. „Avšak existuje jiná láska, kterou chová Otec, ‚jenž je na nebesích‘. Nikdo
nesmí pochybovat o tom, že tato láska směřuje také k němu. Bůh nás miluje. Miluje mne.
I kdyby nás nemiloval náš otec a naše matka… existuje na nebesích Bůh, který nás miluje
tak, jako nás na této zemi nemiloval a nebude moci milovat nikdo. Boží láska je trvalá.“
„Výraz ‚na nebesích‘ nevyjadřuje vzdálenost, nýbrž radikální odlišnost lásky – jiný
rozměr lásky, neochabující lásky, která trvá vždycky.“
Dnešní úmysl
Bože, Otče náš, na nebesích nám nejsi daleko, ale nablízku. Tvá neúnavná láska se nabízí
všem tvým dětem. S vírou prosíme za obyvatele Pákistánu, kteří zápolí s krajní
chudobou, i za křesťany, kteří trpí diskriminací, projevy násilí, znásilněními nebo únosy.
Zastav nákazu covid-19 a pošli pomoc těm, kdo nemají jak uživit svou rodinu. Kéž
všechny humanitární organizace usilují o dobro všech lidí.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Jenž jsi na nebesích“
Připomínejme si dnes po celý den slova „jenž jsi na nebesích“, abychom pamatovali na
velikou Boží moc. Obnovme svou víru v Boha, když mu předkládáme modlitby za
pákistánský lid, a přidejme k ní také důvěru, že tyto prosby mohou vyvolat změnu.
Můžeme být vděční, že máme prostředky, abychom svými modlitbami pomáhali druhým
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lidem po celém světě. Kéž se všichni zapojíme do pomoci těm, kdo to v Pákistánu nejvíce
potřebují, a každému projevujeme štědrost a soucit.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
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3. den – čtvrtek 19. listopadu: „Posvěť se jméno tvé“
Úmysl: Za trpící církev v Číně
Rozjímání: „Posvěť se jméno tvé“
Úvod
Čínský biskup Jakub Su Č’-min byl zatčen roku 1996 během náboženského procesí.
Vězněn je bez obvinění a soudu a ve věznici dosud strávil téměř 25 let. Návštěvy přátel a
rodiny mu nejsou povoleny. Letos má 88 let.
Praktikovat v Číně křesťanskou víru je náročné a nebezpečné. Navzdory sílícím
regulacím ze strany vlády, která je odhodlána přetvořit církev ve státem řízenou
instituci, ovšem křesťanství stále získává na popularitě, zejména u lidí mladších 40 let.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Posvěť se jméno tvé“
„V této prosbě… je cítit veškerý Ježíšův obdiv k Otcově kráse a velikosti i touhu, aby ho
všichni uznali a měli rádi pro to, kým opravdu je. Zároveň je to prosba, aby bylo jeho
jméno posvěceno v nás, v naší rodině, v našem společenství, v celém světě.“
„Bůh nás posvěcuje a proměňuje svojí láskou, ale současně i my svým svědectvím
vyjevujeme Boží svatost ve světě a zpřítomňujeme jeho jméno.“
„Boží svatost je expandující síla a my prosíme, aby neprodleně zbořila bariéry našeho
světa. První, kdo nese důsledky Ježíšova kázání, je právě zlo, které sužuje člověka.“
Dnešní úmysl
Ježíši, pomoz, prosíme, čínskému biskupovi Jakubu Su Č’-minovi. Dej mu potřebnou sílu,
aby každý den neohroženě žil svou víru. Prosíme za vlády a představitele, aby zastavili
ideologie potlačující víru v Boha. Prosíme za celý svět a za ukončení epidemie
koronaviru. Prosíme za všechny lidi, za mír mezi národy, za konec chudoby a za to, aby
vlády na první místo stavěly lidi, a ne zbraně. Prosíme, aby vlády stavěly na mravních
zákonech, a ne bohatství, na péči o zranitelné, a ne na moci, na spolupráci místo
nedůvěry. Kéž každé srdce objeví tebe, Pane, a přijde tvé království.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Posvěť se jméno tvé“
Rozhodněte se, že během celého dne budete opakovat slova „posvěť se jméno tvé“ a
pokaždé je předložíte jako modlitbu za čínského biskupa Jakuba.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
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4. den – pátek 20. listopadu: „Přijď království tvé“
Úmysl: Aby všichni věřící mohli společně usilovat o zviditelnění Božího království na
zemi
Rozjímání: „Přijď království tvé“
Úvod
Dne 4. srpna 2020 došlo v Libanonu k ničivému výbuchu, při kterém zahynulo více než
200 lidí a dalších šest tisíc bylo zraněno. Odhady naznačují, že výbuch připravil o domov
300 tisíc lidí. Bezprostředně poté tu začaly těm, kdo přišli o všechno, pomáhat tisíce
mladých křesťanských dobrovolníků. Skupiny mladých lidí odklízely suť a poskytovaly
okamžitou pomoc v obrovské poptávce po lécích, oblečení, přikrývkách a jídle.
Monsignor Bou-Hadir, bejrútský partner projektu ACN, vyzdvihl „ohromnou“ reakci
mladých lidí na dění v hlavním městě své země, které popsal jako „apokalypsu“. Církev v
nouzi poskytuje humanitární pomoc těm nejpostiženějším, mimo jiné rozdává
potravinové balíčků pěti tisícům rodin, jejichž domovy a živobytí byly výbuchem
poškozeny nebo zcela zničeny.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Přijď království tvé“
Kdykoli se modlíme těmito slovy, říkáme: „Otče, potřebujeme tě! Ježíši, potřebujeme,
abys byl Pánem mezi námi všude a navždy! Přijď království tvé, buď mezi námi.“
Víme, že i když Ježíš zvítězil nad světem, „svět je stále poznamenán hříchem, obýván
mnoha lidmi, kteří trpí, těmi, kdo se nesmiřují a neodpouštějí, poznamenán válkami a
mnoha podobami vykořisťování.“
Neztrácíme naději, vždyť Ježíš všechno činí nové, ale rozhodujeme se budovat jeho
království tak, že budeme pomáhat trpícím.
Dnešní úmysl
Prosíme tě, Pane, abys žehnal všem, kdo slouží tvému lidu. Ochraňuj kněze, řeholníky i
laiky, když přinášejí tvou lásku nemocným, a zejména všechny sloužící v zemích, kde jim
hrozí náboženské pronásledování. Dej všem, kdo pronásledováním trpí, potřebnou
odvahu a pomoc. Sešli všem obětem diskriminace tělesnou, duchovní i emoční pomoc,
aby mohli žít v nadějí, radostně a důstojně. Kéž se všichni věřící, Pane, podílejí na
zviditelnění tvého království zde na zemi. Duchu Svatý, obnov ve všech křesťanech
nadšení pro modlitbu, dobré skutky, evangelizaci a službu. Amen.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Přijď království tvé“
Když dnes rozjímáme o těchto slovech, položme si otázku, jak můžeme napomoci vnášet
do tohoto světa Boží království lásky, pokoje, odpuštění a radosti. Modleme se za
libanonský lid.
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Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže

Foto: Mladí dobrovolníci pomáhají vyklidit maronitskou katedrálu v Bejrútu, poškozenou
výbuchem 4. srpna 2020
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5. den – sobota 21. listopadu: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“
Úmysl: Za křesťanské komunity v Nigérii
Rozjímání: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“
Úvod
Leah pochází z Nigérie. Letos je jí nejspíš 17 let a je poslední ze 110 studentek držených
v zajetí poté, co teroristé v únoru roku 2018 unesli. Leah se odmítla vzdát své víry a za to
byla proti své vůli přinucena provdat se za vůdce sekty Boko Haram, byla znásilněna a
přednedávnem porodila.
Podle nigerijské organizace pro lidská práva Intersociety bylo v zemi během prvních
dvou měsíců roku 2020 zabito kolem 350 křesťanů – umírali při útocích na vesnice,
vypalování kostelů a únosech křesťanů. Mezi zabitými byl také jeden unesený
seminarista, 18letý Michael Nnadi. Teroristé zabíjeli ženy, děti, kojence i muže. Podle
jednoho ze zdejších předních katolických biskupů toto systematické násilí proti
nigerijským křesťanům představuje genocidu. Biskup Matthew Hassan Kukah ze Sokota,
který rovněž zdůraznil, že napadáni byli také muslimové, hovořil v srpnu roku 2020,
poté, co ISWAP (Západoafrická provincie Islámského státu) popravila pět humanitárních
pracovníků (z nichž tři byli podle všeho křesťané).
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“
Bůh chce „hledat a zachránit, co zahynulo“. Pro svou lásku k nám „klepe na dveře našeho
srdce“ a „je každému z nás nablízku svojí láskou, aby nás vedl za ruku ke spáse.“ Kdykoli
se modlíme „Buď vůle tvá“, prosíme Boha, aby přinesl spásu celému světu.
„Bůh nás chce svobodné. Jeho láska nás osvobozuje.“
Dnešní úmysl
Pane, tys každého z nás povolal, abychom se podíleli na vnášení tvého království do
tohoto světa. Nerozumíme tomu, proč existuje tolik nenávisti a násilí, víme ale, že ty své
sliby dodržíš a že ze všeho zla vytvoříš větší dobro. Prosíme tě dnes, aby se svět probudil
a zaznamenal, co se děje s nevinnými křesťany i ostatními lidmi v Nigérii. Prosíme o tvou
pomoc pro Leu: vyveď ji na svobodu. Kéž nikdo z nás o těchto krutostech nemlčí a
všichni dohromady hledáme konkrétní způsoby, jak tvé království uvést na naši planetu.
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Foto: Pohřební mše bohoslovce
Michaela Nnadiho
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Buď vůle
tvá jako v nebi, tak i na zemi“
Přemýšlejme nad tím, kdy pro
sebe blokujeme Boží vůli,
abychom tak dokázali být
otevřenější ve chvíli, kdy se
naše vůle pokouší vyhnout
tomu, co pro nás Bůh připravil.
Co získáme, když pro nás bude
vlastní vůle důležitější než vůle
Boží?
Pomodlete se modlitbu Páně
a připojte libovolné osobní
úmysly.
Znamení kříže
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6. den – neděle 22. listopadu: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
Úmysl: Za lidi postižené válečným konfliktem v Sýrii
Rozjímání: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
Úvod
Představte si, že jste rodičem mladé dívky se zdravotním postižením a žijete ve válkou
sužované Sýrii. Jak těžký musí být život uprostřed bombových útok, nedostatku
potravin, nezaměstnanosti, násilí, zničené dopravy a výpadků proudu – a to předlouhých
devět let? Sestra Maria Lúcia Ferreira z kláštera sv. Jakuba ve městě Kara, provincie
Kalamún, popsala ACN, jak jedné ženě došly peníze na vytápění domu: „Řekla nám:
‚Abych mohla zahřát svou holčičku Marii, pálili jsme oblečení, které už nepoužíváme.‘“
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn označil tuto válku za
největší humanitární katastrofu od druhé světové války – na svědomí má přibližně 12
milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a nyní navíc i Syřané musejí čelit
koronaviru. ACN je v Sýrii velmi aktivní. Naši projektoví partneři pomáhají mnoha lidem
tím, že jim poskytují jídlo, zdravotnické potřeby, poukázky na topivo a příspěvek na
nájemné. Matky a starší lidé dostávají zvláštní podporu, protože mnozí z nich se nemají
na koho jiného obrátit.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
„Celá druhá část Otčenáše je v první osobě množného čísla: ‚chléb náš vezdejší dej nám
dnes, odpusť nám naše viny…‘ V křesťanské modlitbě nikdo neprosí o chléb pro sebe,
nýbrž: chléb náš dej nám, všem chudým světa. Jsem ve své modlitbě otevřen volání
blízkých a vzdálených?“
„Všichni jsme bratry milovanými týmž Otcem a na sklonku života budeme souzeni podle
lásky, podle toho, jak jsme prokazovali lásku. Nejenom lásku sentimentální, nýbrž lásku
soucitnou a konkrétní podle evangelního pravidla: ‚Cokoli jste udělali pro jednoho z
těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali‘ (Mt 25,40).“
Dnešní úmysl
Bože, náš Otče, děkujeme ti, že nás učíš, jak tě prosit o pomoc ve všech našich potřebách,
neboť víme, že nám chceš dát všechno, co nás může dovést k věčnému štěstí. Když
prosíme o něco pro sebe, prosme o to také pro všechny ostatní, neboť tys nás stvořil tak,
abychom byli šťastní, když si navzájem projevujeme lásku. Modlíme se za ty, kteří trpí v
Sýrii: prosíme, aby dostali to, co potřebují. Prosíme tě: žehnej postižené dívce Marii, její
matce i všem starým, nemocným a osamělým lidem, kteří se v Sýrii spoléhají na naši
velkorysost, aby přežili. Buď, prosíme, vždy a všude s uprchlíky a dej, ať jejich utrpení
skončí.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“
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Pamatujme: Pán má vždy velikou radost, když vidí, že k němu přicházíme, a chce nám
dát všechno, co nás bude přibližovat k němu. Rozjímáme-li dnes o slovech „chléb náš
vezdejší dej nám dnes“, pamatujme na všechny, kdo v Sýrii i jinde půjdou tohoto večera
spát o hladu.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
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7. den – pondělí 23. listopadu: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům“
Úmysl: Za věčné odpočinutí pro všechny, kdo zemřeli v důsledku pronásledování, války,
korupce nebo přírodních katastrof
Rozjímání: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“
Úvod
Listopad je tradičně měsíc, kdy vzpomínáme na všechny, které jsme ztratili – své známé
a milované, ale také na všechny, kdo položili život kvůli větší lásce. Uctíváme zejména
své světce a mučedníky – ty, kdo se obětovali pro víru a jejichž příběhy nás inspirují a
prohlubují naši víru i oddanost našemu Pánu. Existuje bezpočet křesťanských
mučedníků, jejichž jména a příběhy se nikdy nedozvíme, jejichž život, naděje a modlitby
znají pouze jejich blízcí a Bůh. Dnes oslavujeme život a truchlíme nad ztrátou tolika
statečných a zbožných lidí, které Pán povolal do své přítomnosti skrz jejich hlubokou
oddanost.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům“
„Stejně jako potřebujeme chléb, je nám zapotřebí odpuštění. A to každý den. V řeckém
originálu Matoušova evangelia má slovo ‚provinění‘ význam ‚být zadlužený‘, a proto
křesťan, který se modlí, prosí Boha především o odpuštění svých ‚dluhů‘. Jsme dlužníky
především proto, že jsme ve svém životě mnoho dostali: život, otce a matku, přátelství,
divy stvoření… Podobně milujeme především proto, že jsme byli milováni; odpouštíme,
protože nám bylo odpuštěno. Jak nerozpoznat v řetězci lásky, která nás předchází, také
prozřetelnou přítomnost Boží lásky? Nikdo z nás nemiluje Boha tak, jako on miluje nás.
Stačí stoupnout si před kříž, abychom si té disproporce všimli! Modleme se tedy: Pane,
ani ten nejsvětější mezi námi nepřestává být tvým dlužníkem. Otče, smiluj se nad námi
nade všemi!“
Dnešní úmysl
Prosíme za ty, kdo přišli o život kvůli pronásledování, válce, korupci nebo přírodním
katastrofám. Modlíme se také za ty, kdo truchlí nad jejich ztrátou. Smiluj se, Pane, nad
nimi i nad všemi dušemi v očistci. Pospěš, Pane, na pomoc všem pozůstalým a neotálej se
svou posilou, kterou potřebují, aby se drželi tvého slibu věčného života. Kéž se po
příkladu Ježíše a mnoha mučedníků, kteří umírali se slovy odpuštění pro své katy, i my
všichni naučíme, jak den co den odpouštět druhým skrze sílu Ducha Svatého a usilovat o
odpuštění naší vlastní hříšnosti. Amen.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“
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Když při těchto slovech modlitby Páně prosíme, aby nám Bůh odpustil naše křivdy, měli
bychom si připomenout také ty, kdo možná stále potřebují naše odpuštění za skutečné
nebo domnělé křivdy. Projevovali jsme vždy druhým tolik soucitu a odpuštění, o kolik
prosíme Boha, aby ho projevil nám? Život může být rušný a čas jako by s naším
stárnutím ubíhal stále rychleji. Ježíš chce, abychom si byli jisti jeho odpuštěním, a my
zase potřebujeme poskytovat stejnou jistotu ostatním.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
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8. den – úterý 24. listopadu: „A neuveď nás v pokušení“
Úmysl: Za vlády a občanské i náboženské představitele a za ukončení ideologií, které
potlačují víru v Boha
Rozjímání: „A neuveď nás v pokušení“
Úvod
Dnes, den před Červenou středou, jsme zváni, abychom se soustředili na druhé. Je
snadné myslet jen na sebe a na své vlastní životy. Někdy se média soustředí na jeden
nebo dva konkrétní případy a nedaří se jim běžně informovat o tom, že lidé jsou v roce
2020 zabíjeni jen kvůli svému náboženství. Musíme být odvážní a – podobně jako
odpůrci nacismu za 2. světové války – se sjednotit s našimi bratry a sestrami a říct této
nesnášenlivosti „Ne!“
V předchozích řádcích modlitby Páně jsme vyzýváni, abychom odvrátili oči od sebe
samých, a to platí i o této části - o pokušení. Je snadné přehlížet „velké problémy“, když
vnímáme, že s nimi nemůžeme moc dělat. Ale když pracujeme společně, může dojít ke
změnám. Můžeme mít pozitivní vliv na lidi okolo nás i jinde v světě – na mocné, kteří
ignorují důstojnost jiných lidí, a na ty, jejichž nouze je o tolik větší než ta naše.
Kéž nás inspirují všichni ti, kdo se v průběhu dějin statečně stavěli proti nespravedlnosti
a bezpráví.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „A neuveď nás v pokušení“
„Kdo se modlí, prosí tímto výrazem nejen o to, aby nebyl v čase pokušení osamocen,
nýbrž žádá také o to, aby byl osvobozen od zla. Původní řecké sloveso je velmi silné,
poukazuje na Zlého, který se nás snaží popadnout a zhltnout (srov. 1 Petr 5,8) a od
něhož chceme být Bohem osvobozeni. Tyto dvě prosby – ‚neuveď nás‘ a ‚zbav nás‘ –
vyjadřují podstatnou charakteristiku křesťanské modlitby. Ježíš učí svoje přátele, aby
vzývali Otce tváří v tvář všemu, a to zvláště ve chvílích, kdy Zlý dává pocítit svoji
hrozivou přítomnost. Křesťanská modlitba totiž není tak poblázněná Božím otcovstvím,
aby zapomněla, že lidské putování je plné nesnází. Kdyby Otčenáš neměl tyto poslední
verše, jak by se mohli modlit hříšníci, psanci, zoufalci a umírající?“
„Poslední prosba je ta, kterou budeme pronášet vždycky, když jsme v úzkých.“
Dnešní úmysl
Modlíme se za všechny vlády, představitele a ty, kdo rozhodují. Prosíme tě, Pane, ať
skončí všechny ideologie, které nerespektují lidský život, důstojnost a svobodu. Kéž
všichni představitelé usilují o ukončení náboženského pronásledování, válek, chudoby a
systémů vedoucích k nespravedlnosti. Vyveď nás ze všeho pokušení ovládat druhé, ze
sobectví a lhostejnosti nad utrpením ostatních.
Děkujeme ti, Pane: dáváš nám moudrost poznat, že ne všechno, po čem toužíme, je pro
nás dobré, a ne všechno, čeho se děsíme, je pro nás špatné. Pomáhej nám vždy
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rozpoznat, co je správné a co nesprávné v každém rozhodnutí, abychom skrze dar tvé
milosti mohli den co den a v každé situaci co nejlépe projít svou cestou, těšili se na
každém kroku ze tvé společnosti a nikdy neodmítli spolupracovat s tvou milující vůlí,
kterou máš s námi i s těmi, které potkáváme.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „A neuveď nás v pokušení“
K jakým pokušením jsme obzvláště náchylní? A jaké kroky můžeme podniknout,
abychom tyto slabosti překonali a v každé chvíli se bezpečně svěřovali do Božích rukou?
Bůh nám už v Ježíšovi dal dokonalý příklad toho, kdo se pokušení dokáže vyhýbat.
Následujme Ježíše a stále rozhodněji odolávejme nástrahám, které nám leží v cestě.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
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9. den – středa 25. listopadu (Červená středa): „Ale zbav nás od zlého. Amen“
Úmysl: Za dílo „Církve v nouzi“, naše dobrodince a projektové partnery i za všechny,
kterým ACN pomohla
Rozjímání: „Ale zbav nás od zlého. Amen“
Úvod
V tento poslední den novény k Červené středě se modlíme za všechny, kdo trpí
náboženským pronásledováním. Prosíme také za tisíce lidí, kteří v celém světě pro ACN
pracují. A prosíme rovněž Boha o požehnání pro všechny, kdo věnují svůj čas, modlitby a
dary, a tak pomáhají opatřit křesťanským společenstvím, bojujícím všude ve světě
s nesnázemi, potřebné duchovní a hmotné dary, aby uvěřili, že i oni mohou doufat ve
světlou budoucnost a život z víry beze strachu.
Znamení kříže
Zamyšlení papeže Františka: „Ale zbav nás od zlého. Amen“
„Poslední zvolání Otčenáše se obořuje na toto členité zlo, které pokrývá ty
nejrozmanitější zkušenosti: lidský žal, utrpení nevinných, otroctví, vykořisťování
druhých, pláč bezelstných dětí. Všechny tyto skutečnosti v lidském srdci protestují a
dostávají hlas v posledních slovech Ježíšovy modlitby.
Právě v pašijích nacházejí některé výrazy Otčenáše nejpůsobivější odezvu: ‚Abba, Otče,
tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš‘
(Mk 14,36). Ježíš plně zakouší tento bodec zla. Nejenom umírání, nýbrž smrt
ukřižováním. Nejen osamocení, nýbrž i opovržení. Nejenom nevraživost, nýbrž i krutost,
zavilost. Ano, toto je člověk: bytost určená k životu a toužící po lásce a dobru, a přesto
neustále vystavuje sebe i své bližní zlu natolik, že můžeme cítit pokušení si nad
člověkem zoufat.
Drazí bratři a sestry, Otčenáš se tak podobá symfonii, která se v každém z nás dožaduje
dokončení. Křesťan ví, jak ujařmuje moc zla, a zároveň zakouší, že Ježíš, který jejím
lichotkám nikdy nepodlehl, stojí na naší straně a přichází nám na pomoc.
Takto nám Ježíšova modlitba zanechává ten nejcennější odkaz, totiž přítomnost Božího
Syna, který nás bojem za obrácení osvobodil od zla. V hodině posledního zápasu vybízí
Petra, aby zastrčil meč do pouzdra, slibuje kajícímu lotrovi ráj a všem lidem okolo, kteří
si neuvědomují, k jaké tragédii tu dochází, nabízí upokojující slova: ‚Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí‘ (Lk 23,34).
Z Ježíšova odpuštění na kříži proudí pokoj, pravý pokoj, který přichází z kříže, je darem
Zmrtvýchvstalého, darem, který nám dává Ježíš. Pomyslete, že Ježíš poprvé zdraví slovy
‚pokoj vám‘, pokoj vašim duším, vašim srdcím, vašim životům. Pán nás obdarovává
pokojem, odpouští nám, ale my máme prosit: ‚zbav nás od Zlého‘, abychom nepodlehli
zlu. Toto je naše naděje, síla, kterou nám dává vzkříšený Ježíš, který je tady mezi námi. Je
zde. Je tady se svojí mocí, která nám umožňuje pokračovat dál, a slibuje, že nás zbaví
Zlého.“
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Dnešní úmysl
Dnes prosíme za ty, kdo kvůli své víře v Ježíše přišli o svobodu, domov nebo obživu.
Zbav je od zlého, Pane. Prosíme za miliony vysídlených lidí, za všechny, kdo žijí v
přeplněných táborech nebo útulcích, i za ty, kdo museli nasadit vlastní život, aby uprchli
před pronásledováním. Zbav je od zlého, Pane. Modlíme se za ty, kdo jsou zranitelní vůči
nemoci covid-19 kvůli nevhodnému bydlení, hygienickým podmínkám a korupci. Zbav je
od zlého, Pane.
Žehnej, prosíme, dílu Církve v nouzi a také všem dobrodincům a dobrovolníkům, kteří
naši práci podporují. Prosíme za tisíce lidí, kteří by bez ACN nepřežili, i za všechny
duchovní a řeholníky provozující projekty, které ACN podporuje.
A nakonec se k tobě obracíme s modlitbou za všechny, kdo byli uneseni, i za ty, kdo pro
neohroženou víru v Ježíše ztratili všechno. Zbav je od zlého, Pane.
Pomodlete se modlitbu Páně.
Dnešní rozjímání: „Ale zbav nás od zlého. Amen“
Radujme se, že každý den poznáváme skutečnost spásonosné Boží lásky. Ježíš v boji
proti zlu zvítězil a my víme, že kdykoli se snažíme dovolit Bohu, aby se nás zmocnil a
provedl nás každým dnem našeho života, stojíme na vítězné straně. Neúnavně se snažme
pomáhat svým bratřím a sestrám, kteří všude ve světě zažívají krutou realitu, když se
staví za Boha tam, kde se na jejich pokojné projevy víry odpovídá hněvem, násilím,
ztrátou svobody nebo dokonce smrtí. Povstaňme jako jedna církev a snažme se oslovit
každého, kdo potřebuje zažít Boží láskyplné milosrdenství, aby se tak Boží lid, jeden
člověk po druhém, osvobodil a mohl žít v míru a se svými blízkými, a tak chválit Boha,
děkovat mu za jeho spásnou lásku a prosit ho o milost pro ty, kdo i nadále pronásledují
druhé.
Pomodlete se modlitbu Páně a připojte libovolné osobní úmysly.
Znamení kříže
Závěrečný úmysl: „Amen“
Pro křesťany znamená slovo „amen“ konečné potvrzení toho, co bylo řečeno. Říkáme ho,
když přijímáme hostii, a říkáme ho také na konci modliteb. Když tedy pronášíme
poslední „amen“ této novény k Červené středě, můžeme ho snad brát i jako osobní
potvrzení svého trvalého závazku zasadit se o konec náboženské pronásledování a
podporovat trpící církev svou modlitbou, šířením informací i jednáním.
Znamení kříže
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Zamyšlení nad Modlitbou Otče náš vycházejí z katechezí papeže Františka, pronesených
během jeho generálních audiencí v první polovině roku 2019. V české verzi využíváme
překlad, který pro českou sekci Vatikánského rozhlasu a také českou mutaci webu
www.VaticanNews.va pořídil P. Milan Glaser; viz www.radiovaticana.cz.
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Více informací:
#RedWednesday: acnuk.org/our-campaigns/redwednesday
Červená středa v ČR: www.cervenastreda.cz
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