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Modlitba Matky všech národů

Pane Ježíši Kriste,
Synu Otce,

sešli nyní na zem
svého Ducha.

Dej, ať Duch Svatý přebývá
v srdcích všech národů,

aby byly uchráněny
od zkaženosti, neštěstí a války.

Kéž je Matka všech národů,
blahoslavená Panna Maria,

naší Přímluvkyní.
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Info:
Poutě a jiné oslavy:
11. 6. 2022  - 13.00 Pouť Hrachoviště (Mše sv.)
11. 6. 2022  - 14.00 Nepomuk - Zvonička po renovaci

Matka všech národů

Dne 31. května 1996 povolil biskup z Haarlemu Mons. H. Bomers spolu s
tehdejším pomocným biskupem Mons. J. Puntem, v souladu s Kongregací pro
nauku víry, veřejné uctívání Panny Marie pod titulem Matka všech národů.

Pod tímto titulem se Panna Maria v letech 1945-1959 zjevovala v
Amsterdamu prosté ženě Idě Peerdeman a opakovaně jí přitom dávala najevo
svoje přání, aby ji všichni poznali a milovali jako „Ženu všech národů“ nebo
„Matku všech národů.“ V prorocké vizi důrazně poukazuje na situaci v Církvi a
ve světě v dnešní době. Ve svých poselstvích zjevuje Panna Maria plán, kterým
chce Bůh skrze Matku zachránit svět. Proto dává lidem a národům tuto modlitbu
a tento obraz.

Obraz ukazuje Matku všech národů, jak stojí na zeměkouli, prozářená
Božím světlem vycházejícím zkříže jejího Syna Vykupitele, se kterým je
nerozlučně sjednocená. Z rukou Panny Marie vychází tři paprsky: paprsek milosti,
paprsek vykoupení a paprsek pokoje. Zprostředkovává je všem, kteří ji jako
Přímluvkyni o to prosí. Stádo ovcí okolo zeměkoule symbolizuje národy celého
světa, které nenajdou pokoj, dokud nepohlédnou na kříž, středobod tohoto světa.

Matka všech národů nadiktovala vizionářce krátkou, ale mocnou modlitbu,
aby nás uchránila před zkažeností, hrozícím neštěstím a válkou. „Národy tohoto
světa, vězte přece, že stojíte pod ochranou Matky všech národů! Vzývejte ji
jako Přímluvkyni, proste ji, aby odvrátila všechny katastrofy! Proste ji, aby
z tohoto světa vyhnala zkaženost. Ze zkaženosti pochází neštěstí, ze
zkaženosti pocházejí války. Mou modlitbou máte prosit, aby se tomuto všemu
zabránilo. Vy nevíte, jak mocná a významná je před Bohem tato modlitba!“
(31.05.1955)

Panna Maria prosí, aby se každý z nás tuto modlitbu alespoň jednou denně
pomodlil. „Ujišťuji tě, že svět se změní.“ (29.04.1951) Jako Matka všech národů
byla poslána Otcem a Synem, aby přinesla světu jednotu a pokoj a „aby tímto
titulem a touto modlitbou mohla osvobodit svět od velké světové katastrofy.“
(10.05.1953) Proto Matka všech národů důrazně prosí o velkou světovou akci, o
šíření její modlitby a jejího obrazu. „Podílejte se na tom všemi svými prostředky
a starejte se o šíření každý svým vlastním způsobem!“ (15.06.1952)

informace k církevnímu stanovisku: www.de-vrouwe.info



Nejnešťastnější lidi, které jsem potkal…

Uvězněni v zatrpklosti
Ti, kdo nás nejvíce milují, nás občas samozřejmě i zraní. Někdy řeknou něco

zbytečně tvrdého, někdy nás zklamou nepromyšleným jednáním, někdy nás
dokonce nějak zradí. Dokážeme jim odpustit? K nejnešťastnějším lidem, s nimiž
jsem se ve svém životě setkal, patří ti, kdo nedokážou odpustit manželskému
partnerovi nebo někomu z rodiny. Jsou uvězněni ve své zatrpklosti a neustále se
vracejí k činu, který jejich stav způsobil.
Odpuštění nám ale pomáhá zbavit se našeho hněvu.  Nebývá to snadné,
avšak odpuštění je skutkem lásky, která v konečném důsledku léčí. A to jak
odpouštějícího, tak i viníka. To může být důvod, proč Ježíš při svém působení tak
často zdůrazňoval odpuštění.

Všude, kde žijí lidé, je potřeba omluva a odpuštění
Uznání našich vlastních chyb a nedostatků je nanejvýš důležité pro

udržování zdravých vztahů. Přiznání naší vlastní bezmocnosti ve vztazích nás totiž
může paradoxně osvobodit od nutkání všechno napravovat a může nám umožnit,
abychom osobu, které jsme nějak ublížili, navštívili a vyslechli. Jinými slovy obě
strany se potřebují omluvit a odpustit si.

Všude, kde žijí lidé, existuje i zlo a hřích. Proto jsou omluva a odpuštění
potřebné v každém lidském společenství. Prosit o odpuštění je těžké, a jelikož se
příčí naší egoistické touze mít pokaždé pravdu, je vždy zkouškou naší integrity a
pokory.

V pár případech se mi odpuštění nedostalo
V životě jsem se dopustil vůči lidem mnoha nepravostí. Pomlouval jsem je,

podezříval jsem je z nejhoršího, snažil jsem se jimi manipulovat, aby dělali, co chci
já. Následně jsem se snažil prosit je o odpuštění, které je v samotném „srdci“
křesťanského poselství. Stejně tak přicházeli lidé s prosbou o odpuštění ke mně.

Lidé mi skoro vždycky odpustili a vztah s nimi se upevnil. Ale v pár
případech se mi odpuštění nedostalo. V takovém případě je dobré se za daného
člověka modlit a ke smíření být vždy otevřený. Zároveň je dobré mít na paměti, že
tak jako nemůžeme nikoho přinutit, aby nás miloval nebo aspoň měl rád, si ani
nemůžeme vynutit odpuštění. Ale rozhodně platí, že i když naše odpuštění nevede
hned ke smíření, neznamená to, že máme přestat odpouštět.

zpracováno podle knihy James Martin, Jezuitský návod (téměř) na všechno, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.



Milí spolufarníci,

ráda bych se s vámi podělila o radost z prvního svatého přijímání „našich“ dětí
(proběhlo 22. května). Krom radosti z toho, že se mezi námi budou pohybovat další
lidé, jejichž duše a těla bude prostupovat přítomnost Kristova těla, se pro mne
uplynulá neděle nesla ve znamení radosti hudební a pospolitostní.

Jsem vděčná Duchu svatému, že o letošních
Velikonocích rozproudil v borovanských a
přespolních teenagerech chuť společně se
setkávat – pro mnohé mladé je v pokovidové
době velmi náročné vůbec vyrazit mezi lidi! - a
hrát a zpívat Hospodinu i nám středověkým a
stařešinům k radosti a rozproudění duchovní
krve v žilách. A jak to umí jen On, k chuti jim
přidal i dar odvahy; není to totiž jen tak začít
hrát a zpívat nově a jinak v prostředí, kde se o
duchovní hudbu starají skvělí profesionální i
amatérští hudebníci (díky že dáváte mladým
prostor). Nové víno do nových měchů, napadá mě k tomu… Takže, milí naši
mlaďoši, jen tak dál a houšť! K prvnímu svatému přijímání vaše produkce pěkně
sedla. Fandím vám a modlím se za rozvoj vaší hudební služby, v čemž jistě nejsem
sama.

Odpolední farní zahradní slavnost přifoukla mou mešní radost. Krom potěšení ze
setkání v krásně připraveném prostředí (upravená zahrada, připravené zastíněné
posezení a skvělý catering z domácích zdrojů, prostor pro spočinutí mladých i
vyřádění dětí) se tu znovu dostala ke slovu radost z hudby a zpěvu. Jarda Tröstl
přinesl kytaru (skvělý nápad!) a hrál písničky na přání, postupně se k němu přidali
další s dalšími nástroji a kdo měl chuť, připojil svůj hlas. Pro mne to byla čirá slast!
Pěli jsme písně dokola okolo stola la la… A když nám babička jedné
prvokomunikantky otevřela své nitro a tiše zazpívala píseň s vlastním autorským
textem, odhalujícím hloubku jejího vztahu s Ježíšem, otírala jsem si slzy a
vzpomněla jsem si na citát Boženy Němcové, který mi napsala do holčičího
památníčku paní Štěchová, má paní učitelka z lidušky/zušky:

„Hudba je krásná líbezná mluva, každému srdci srozumitelná.“

Je skvělé, že spolu můžeme tuto mluvu používat na mnoha úrovních komunikace!

Jana Marková



Nikdo nejsme dokonalý. Bůh s námi přesto počítá.

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Po
těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu
odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny“…. (srov. Jan 20,21-23)

Vzkříšený Ježíš přichází mezi své učedníky v situaci, kdy jsou ze strachu
zavření a neví, co dál. Přesto jim přináší zvláštní výzvu: aby šli do světa, a stali se
prostředníky smíření. Napřed je však k tomu třeba, aby přijali Ducha svatého, jeho
Pokoj.

Jak vidíme, dar Ducha není výsadou
vyvolených, darem pro ty, co se osvědčili svou
věrností a vytrvalostí. Ba naopak. Dar Ducha přichází
i v návaznosti na lidské selhání. Bůh pracuje s naší
slabostí a každému nabízí svou blízkost v situaci, kde
právě je a takovému, jaký právě je.

Nemusíme se tedy bát. Bůh nabízí Ducha
svatého, Boží moc pokoje, i když jsme se neosvědčili,
měli jsme daleko k dokonalosti a víme, že ani zítra to
přes naši snahu nemusí být o moc lepší... Bůh nás každého oslovuje jako svého
milovaného i v našich slabostech, pochybách, v bezradnosti a říká nám: „Pokoj
Tobě“. Není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky.

Tento Boží pokoj, pokud se mu otevřeme, snímá pocit hanby a uzdravuje
nás. Zároveň nám Duch připomíná, že vedle nás jsou lidé, kteří jeho pokoj a přijetí
také potřebují. Přestože máme možná v srdci zatvrzelost a neochotu odpustit,
přesto nás volá, abychom se i těmto lidem stali prostředníky pokoje.

Není snadné nést pokoj a smíření. Ale právě tehdy, když si uvědomujeme, že
to není snadné, když nás přemáhá zlost nebo špatná nálada,  prosme o pomoc, o
Boží pokoj, pro sebe i druhé kolem nás. Nic by nás nemělo odradit od vytrvalé
prosby o dar Ducha, který dává pokoj.

Jak nás povzbuzuje papež František: „Učme se každý den říkat: Pane, dej mi
svůj pokoj, dej mi Ducha svatého. Je to krásná modlitba. A prosme o něj také pro
ty, co žijí okolo nás.“ 

Vira.cz





Ledenice
5. ne930 za syna Radka Frejlacha, za rodiče Annu a Jana Frejlachovy,

za rodinu Novotných z Hartmanic a rodinu Malíku z Borovan,
za všechny příbuzné a známé a DVO

8. st1800 Mše sv.
12. ne930 za Jana Tomáška a rodinu
15. st1800 za Zdeňka Ourodu a celou rodinu Ourodu
19. ne930 za Josefa Fraňka, jeho rodiče, bratra a sestru,

za rodinu Sýkoru a Vlastu Kašovou
22. st1800 Mše sv.
26. ne930 za Jana Čížka, manželku Marii, syna Jana, vnučku Hanku

a celou rodinu
29. st1800 Mše sv.
3. ne930 za jaroslavu Semančíkovou

Jílovice
5. ne1100 Mše sv.

12. ne 1100 Bohoslužba Slova
19. ne 1100 za †† z rodiny Kocábků a Stupků
26. ne 1100 Bohoslužba Slova
29. čt1630 Mše sv.
3. ne1100 Mše sv.

Svatost smíření:
Borovany Úterý od 17.40 

Čtvrtek od 17.40
Pátek od 17.20 

Ledenice přede mši: Neděle podle možnosti
Středa od 17.40 a po mši 

Jílovice 1. čtvrtek v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 

  Mladošovice 1. středa v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 

Mladošovice
5. ne1100 Bohoslužba Slova

12. ne1100 za a †† z rodin Maděrů, Hrabětů a Bílků
19. ne1100 Bohoslužba Slova
26. ne1100 Mše sv.
30. st1630 Mše sv.
3. ne1100 Bohoslužba Slova



Borovany

5. ne800 za žijící i †† z našich farností
7. út1800 za Janu Gregorovou, manžela, rodinu Bíchů a rodiče
9. čt1800 za Františka Urbánka

10. pá1800 za †† z rodiny Třísku, Panochů a Chaloupků
12. ne800 za žijící i †† z našich farností
14. út1800 za Antonii Mikulášovou, manžela, syna, zetě a vnuka
16. čt1800 za Bohuslava Frelicha, manželku a příbuzné z obojí strany
17. pá1800 za rodinu Šindelířů a Moulisů
19. ne 800 za žijící i †† z našich farností
21. út1800 za Karla Šmause, manželku, rodiče a sourozence
23. čt1800 za † Janu Bartákovou a rodiče z obojí strany
24. pá1800 za rodinu Malíků
26. ne800 za žijící i †† z našich farností
28. út1800 za Václava Podlahu, manželku a syna
30. čt1800 za Marii Švecovou a rodiče
1. pá1800 za Petra Krejčího, rodiče a bratra
2. so 830 za Zdeňka Vodvářku a rodiče
3. ne 800 za žijící i †† z našich farností

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice

duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220,  373 12
Borovany
telefon:  731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než 1000,-
ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
BOROVANY 563617389/ 0800
LEDENICE 4855391359/0800
JÍLOVICE 571007329 / 0800
MLADOŠOVICE 571006369 / 0800


