Mimořádná novéna
k Panně Marii Pomocnici
březen 2020

Turín 12. března 2020
Drazí spolubratři, drahá salesiánská rodino, drazí
mladí!
V těchto dnech, když se díváme okolo sebe a slyšíme
různé zprávy, pozorně a s dojetím sledujeme,
co se děje okolo nás, v našich městech a zemích.
Zde v Turíně rezonuje v mém srdci událost z roku
1854, když don Bosco zve mladé z Valdoka, aby
„povstali“ a pomohli těm, které zasáhla epidemie
cholery.
Ani my dnes nechceme zůstat sedět a jen přihlížet.
Vnímám příležitost, abychom, jako salesiánská
rodina pozdvihli své ruce a modlitbu
k nebeskému Otci a prosili o přímluvu Pannu
Mariu Pomocnici.
Zvu celou salesiánskou rodinu, aby se modlila
Mimořádnou novenu k Panně Marii Pomocnici
v době nejbližších dnů od 15. do 23. března
a společně se 24. března svěříme pod ochranu Panny
Marie, naší matky a učitelky. Tato moje výzva
se týká především vás, moji drazí mladí!
don Ángel Fernández Artime
hlavní představený SDB
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CHOLERA V ROCE 1854
Začátkem srpna 1854 v Turíně propukla
epidemie cholery. Don Bosco ji předpověděl a už
koncem května, když řekl svým chlapcům: „Tento
rok propukne v Turíně cholera a mnozí zemřou;
když budete dělat, co vám řeknu, zachráníte se.“
„A co máme dělat?“
„V prvé řadě žijte v Boží milosti; potom noste
na krku medailku, kterou vám požehnám a dám ji
všem; pomodlete se Otče náš, Zdrávas Maria
a Sláva Otci ke cti svatého Aloise.“
Velmi rychle se počet případů nákazy
cholerou vyšplhal na 500 nemocných denně.
Během třech dní jich bylo víc jak 1400. Epicentrem
byla čtvrt na Valdoku, kde se nacházela i oratoř
dona Boska. Celé rodiny vymřely, ale chlapcům
a personálu v oratoři se vůbec nic nestalo, i když
velká část z nich se nabídla, že půjde a poskytne
pomoc postiženým v domech a lazaretech.
Don Bosco, který chlapcům vícekrát
opakoval: „Když nespácháte těžký hřích,
ubezpečuji vás, že nikdo z vás nedostane choleru,“
byl skutečným prorokem.
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Mimořádná novéna k Panně Marii Pomocnici
15. – 23. března
Don Bosco k ní často povzbuzoval ostatní
Když dona Boska prosili o nějakou milost,
obyčejně odpovídal: „Když chcete od nejsvětější
Panny dosáhnout nějaké milosti, modlete se k ní
novénu“ (ŽP IX, s. 289). Aby novéna byla účinná,
podle dona Boska, byly potřebné tyto vnitřní
dispozice:
1. Nevkládat žádnou naději jen do schopností
lidí: věřit v Boha.
2. S prosbou je třeba se úplně obrátit
na svátostného Ježíše, pramen milosti,
dobroty a požehnání. S prosbou je třeba
se obrátit i k moci Panny Marie, kterou chce
Bůh oslavit na zemi.
3. Základní podmínkou je postoj „buď vůle tvá“
a „když je to pro dobro duše toho, za koho
se modlíme“.
Během devíti dnů se modlí
Třikrát
Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci,
s krátkým zvoláním k eucharistickému Kristu:
„Velebena budiž bez ustání, Nejsvětější svátost
oltářní.“
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Třikrát
Zdrávas Královno, matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá,
ó přívětivá,
ó přesladká, Panno Maria!
s krátkým zvoláním:
„Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!“

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, že nikdy
nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo
se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou
moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře
se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím já,
kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej
se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.
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Modlitba za vysvobození z koronaviru
Všemohoucí a věcný Bože,
od kterého celý vesmír přijímá energii, existenci
a život, obracíme se k tobě a vzýváme tvé
milosrdenství, protože dnes při kontaktu s novou
virovou epidemií prožíváme křehkost lidského
stavu.
Věříme, že ty usměrňuješ tok dějin člověka
a že tvá láska může změnit náš osud k lepšímu bez
ohledu na náš lidský stav.
Proto ti svěřujeme naše nemocné a jejich rodiny:
pro velikonoční tajemství tvého Syna obdaruj jejich
tělo a ducha svou spásou a úlevou.
Pomáhej každému členu naší společnosti konat
svou úlohu:
posilni ducha vzájemné solidarity; buď oporou
lékařům a zdravotníkům, vychovatelům
a sociálním pracovníkům v plnění jejich služby.
Ty, který jsi útěchou v námahách a oporou ve
slabostech,
na přímluvu přeblahoslavené Panny Marie a všech
svatých lékařů a uzdravovatelů vzdal od nás každé
zlo.
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Zbav nás epidemie, která nás zasáhla,
abychom se mohli v klidu vrátit ke svým běžným
povinnostem, chválit tě a velebit s obnoveným
srdcem.
V tebe vkládáme svou důvěru a před tebe
předkládáme své prosby skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
SVĚŘENÍ SVĚTA POD OCHRANU PANNY MARIE
POMOCNICE
24. března

Nejsvětější a Neposkvrněná Panno Maria, naše
přívětivá Matko a silná pomoc křesťanů, úplně
se svěřujeme pod tvoji ochranu, abys nás přivedla
k Pánu.
Svěřujeme ti svou mysl se svými myšlenkami,
srdce s jeho city, tělo s jeho pocity a všemi silami
a slibujeme ti, že vždy chceme pracovat k větší Boží
slávě a pro spásu duší. Ty však, Panno jedinečná,
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která jsi vždy byla Matkou Církve a Pomocnicí
křesťanského lidu, buď jí hlavně během těchto dnů.
Osviť a posilni biskupy a kněze, aby vždy byli
jednotní a poslušní Svatému Otci, neomylnému
učitelovi; vypros nám milost nových kněžských
a řeholních povolání, aby se Boží království i jejich
prostřednictvím mezi námi zachovalo a šířilo
po celé zemi.
A ještě tě prosíme, naše něžná Matko, abys svým
laskavým pohledem stále hleděla na mladé, kteří
jsou vystavení mnohým nebezpečím, a na ubohé
hříšníky a umírající. Maria, buď pro všechny
blaženou nadějí, Matkou milosrdenství, bránou
do nebe. Prosíme tě i za sebe, vznešená Boží matko:
nauč nás napodobovat tvé ctnosti, hlavně tvou
andělskou skromnost, hlubokou pokoru a horlivou
lásku.
Panno Maria Pomocnice, dej, abychom
se všichni shromáždili pod tvým mateřským
pláštěm.
Dej, abychom tě v pokušeních hned s důvěrou
vzývali.
Ty jsi naše dobrá, milá a milovaná Matka: ať je
nám každá myšlenka na tebe a každý projev tvé
lásky k nám posilou, která nám pomůže zvítězit nad
nepřáteli naší duše v živote i v hodině naší smrti,
abychom mohli být ve věčnosti ve tvé blízkosti.
Amen.
Podle slovenské verze upravil Pavel Liškutin, SDB
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