


1. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše
mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se
žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu
Ježíši.

(Flp 4,4-7)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Kdo je spojen s Bohem a miluje ho, dříve nebo později
zakusí vel ikou vnitřní radost - radost, která přichází od Boha.

2) S Bohem v srdci snadno zvítězíme nad utrpením a
zakusíme pokoj, který je daleko větší než si dokážeme
představit.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



2. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být
bohatý, upadá do osidel pokušenía do mnoha
nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do
zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k
penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry
a způsobili si mnoho trápení.

(1 Tim 6,8-1 0)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Kdo má srdce naplněné Bohem, je tím uspokojen a umí být
zdrženlivý. Bůh naplňuje srdce i mysl/ducha.

2) Přemrštěná touha po pozemských dobrech nám může
způsobit ztrátu víry a připravit nás o pokoj.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



3. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo
věří, buďvzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v
čistotě.

(1 Tim 4,1 2)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Každý křesťan musí být v síle křtu příkladem pro ostatní v
řeči, ve skutcích, v lásce, ve víře, v čistotě.

2) Toto konání vyžaduje neobyčejné soustavné úsilí. To je
milost, kterou si máme žádat v pokoře od Boha.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



4. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Vněm
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte
víry, jak jste v níbyli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte
díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a
klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na
vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

(Kol 2,6-8)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Boží milostí jsme povoláni k životu ve víře: buďme vděční za
tento dar a s pokorou prosme, ať nám jí neubývá.

2) Ať nám jí neubývá v těžkostech a ať nám ji nerozdrtí žádné
cizí argumenty. V současném názorovém chaosu a množství
nauk uchovejme víru v Krista a jednotu s ním.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



5. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Každý aťdává podle toho, jak se ve svém srdci předem
rozhodl, ne s nechutíani z donucení; vždyť ‚radostného
dárce miluje Bůh‘. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary
své milosti, abyste vždyckyměli dostatek všeho, co
potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

(2 Kor 9,7-8)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Buďme štědří k Bohu i k našim bratřím, bez vypočítavosti a
bez škudlení.

2) Dávejme s radostí, tj . bezprostředně a bezelstně,
rozdávejme radost ostatním skrze naši práci.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



6. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plníbratrské lásky,
milosrdnía pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou
za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k
tomu, abyste se stali dědici požehnání.

(1 Petr 3,8-9)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Jak slova sv. Petra, tak i j iné bibl ické citace nás vedou k
přemýšlení o jednotě, která mezi námi má panovat, o
milosrdenství a vzájemné lásce.

2) Přestože v životě zakoušíme zlo, odpovídejme dobrem. A
Pán, který bdí nad nitrem našeho srdce, nás odmění.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



7. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět,
láska Otcova v něm není. Neboťvšechno, co je ve světě,
po čem dychtíčlověk a co chtějí jeho oči a na čem si v
životě zakládá, neníz Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i
jeho chtivost; kdo však činívůli Boží, zůstává na věky.

(1 Jan 2,1 5-1 7)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Svatý Jan nám říká, že buď následujeme Boha nebo půvab
světa. Myšlení světa se v mnohém neshoduje s tím, co chce
Bůh.

2) Ale co je myšleno tímto slovem "svět"? Jan ho shrnuje do tří
výrazů: sobectví; vášeň nebo přehnaná touha po tom, co
vidíme; pýcha kvůli tomu, co vlastníme.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



8. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku,
závist, jakékoliv pomlouvánía jako novorozené děti mějte
touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím
rostli ke spasení; vždyť jste ‚okusili, že Pán je dobrý‘!

(1 Petr 2,1 -3)



Podněty k přemýšlení:

1 ) Často si stěžujeme za zlo, které nás obklopuje - ale jak se
potom sami zachováme? Lest, přetvářka, závist, pomlouvání
jsou špatnosti , které nás stále ohrožují.

2) Všichni jsme kameny Božího chrámu. Proto tedy musíme
jedni druhé podepírat a nikdy si nebýt překážkou.

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



9. den

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá
a nenídomýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj
prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Aťse děje
cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska
vytrvá.

(1 Kor 1 3,4-7)



Podněty k přemýšlení:

Tyto věty, vybrané z "Velepísně lásky" od svatého Pavla,
nepotřebují komentář, protože jsou více než výmluvné. Je to
náš "plán pro život".

Modlitba:

Pane, sílo těch, kdo v tebe doufají, dej mi žít v plnosti můj
křest. Ať tě mám vždy v srdci a na svých rtech jako sv.
Giuseppe, abych byl jako on apoštolem víry a příkladem
milosrdenství. (Prosím tě také o vyslyšení této mojí prosby . . .
na přímluvu sv. Giuseppe Moscati), neboť Ty žiješ a kraluješ na
věky věků. Amen.

Poznámky:



NOVÉNA
se svatým Giuseppe Moscati

Tento sešitek vychází jako příloha textu
o svatém Giuseppe Moscati
v rámci webu deti.vira.cz

Zpracováno na základě italského originálu
(http: //rosarioonl ine.altervista.org)

Novéna je modlitba, kterou se modlíme po dobu devíti dnů
např. před velkým svátkem nebo slavností.

Tato tradice původně vychází z období devíti dnů,
kdy apoštolové s Pannou Marií setrvávali v modlitbách
po Ježíšově nanebevstoupení do události seslání Ducha

Svatého.

Novénu se ale můžeme modlit i za j iným účelem, než je
příprava na svátky.

Se svatým Giuseppe se tak můžeme modlit např. v nemoci,
při přípravě na plánovanou operaci nebo vyšetření, ze kterého

máme obavu,
ale třeba i za někoho z našich blízkých.

Na každý z devíti dnů je připraven vlastní text.
Začínáme znamením kříže,

dále text obsahuje krátký úryvek z Písma svatého,
podnět k přemýšlen

a závěrečnou modlitbu.




