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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. Amen.
Imprimatur:
6.01.2009 Haarlem-Amsterdam
3.07.2018 +Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

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

Velikonoční výzva
Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého
liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v
době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili
za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista,
který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice,
kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem
našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci
s radostí a rozechvěním zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
Z celého srdce Vám žehnáme
Čeští a moravští biskupové
Říká se, že tato doba může být pro
manželství opravdovou zkouškou:
Buď naše manželství budou svatá, nebo
se rozpadnou. Potřebujeme si v této
době uvědomit: Chci být jen milován,
nebo chci také milovat? Člověk, který
chce být jen milován a nedokáže
milovat, nikdy šťastný nebude!

3. dubna 2020

„Neboj se!” P. Ondřej Urbisz
Bratří a setry. Žijeme ve zvláštní době. Koronavirus změnil nečekaně náš
celý život. Je to válka a ve válce jsou generalové, vojáci, sestřičky a vojenští
kaplani. Každý má svůj úkol. Viděli jsme a vidíme plné odhodlání dnešních vojáků zástupy zdravotníků, lidí šijících roušky, nespočet dobrovolníků, kteří všelijakým
způsobem pomáhají ostatním. Úkolem vojenského kaplana je pečovat po duchovní
stránce. Za nemocné (nejen za koronaviru, ale i za ostatní nemoce, za zdravotniky,
za ty, kteří to vše řídí, za ty, kteří se bojí) slouži se mše svaté, konají se přímluvy.
Pastorace se posunula jen do zóny individuální, nebo dokonce jen do vzdálené.
Mše se konají bez účasti lidí, ale maji stejnou cenu. V těch dnech si
uvědomujeme, že církev to není jen kostel a schromaždění věřících. Musíme se
dnes uzavřit k modlitbě do komůrky a „Pán vidí i to co je skryté”. Doporučuje se
nedivat se moc na zprávy, aby centrum našeho života nebyl koronavirus, ale Bůh.
V jeho náručí jsme, a bez jeho vědomi nám nespadne ani vlas z hlavy. Bible
opakuje 365 krát „neboj se” ale není to záruka, že
nepřijdou nějaké těžké zkoušky. Není také podstatné,
jestli „neboj se” v Bibli říka Bůh, Ježíš, nebo anděl.
Je to vždy ujištění, že Bůh nás v tom nenechá, že je s
námi. Podobně jak tři mládence (Daniel 3, 14 atd.),
kteří byli vhozeni od rozpálené ohnivé pece, ale Pán
jim poslal k pomoci svého anděla. I přes všechnu
ochranu stejně nám Pán jednou řekne: Stačí, pojd ke
mně. Tak ať Bůh je opravdu centrem našeho života.

Karanténa P. Ondřej Urbisz
V tomto období je pro nás opravdu důležité se izolovat od ostatních.
Tato nedobrovolná karanténa je opravdu nutná. Uvedu dva příklady:
Zkouška protestantského sboru v městě Mount Vernon ve státě
Washington (USA). Dne 10. 3. 2020 se konala zkouška sboru. Nejbližší pramen
nákazy byl vzdálen hodinu cesty autem a tak se rozhodlo, že zkouška se bude
konat. Ze 121 členů na zkoušku dorazilo 60 členů. Zkouška trvala 2,5 hod.
Bezpečná vzdálenost byla zachována, lidé si myli ruce a dezinfikovali. Z 60
členů se 45 nakazilo koronavirem, 2 zemřeli a 3 skončili v nemocnici, zbytek
zůstal v karanténě.
Polsko, farnost u Krakova. Farář navštěvoval farníky. Skončil
v nemocnici a během dvou týdnů ho následovali lidé, které navštívil.
Nechci Vás vidět milí farnici v kostele na mši jen proto, abychom se mohli
zase všichni uvidět, až to bude opět bezpečné! A věřte, že nechat kostely
zavřené bylo pro biskupy nejtěžší rozhodnutí v životě.

Ze dne 17. 3. 2020 P. Ondřej Urbisz
Chvála Kristu! Zdravím všechny okolní farníky. Jsme v situaci, která
v našem životě ještě nebyla. Zasílám proto pár informací. 1. Mše svaté budu
sloužit jen soukromě a to jen v Borovanech v kostele. Budu sloužit na úmysl, který
je dán na určitý den (platí také pro Ledenice, Jílovice a Mladošovice). Při mši
pamatuji na Vás všechny, na všechny nemocné, ohrožené, kteří ošetřují a
pomáhají, kteří jsou v karanténě, zemřelé, na ty, kteří se bojí. Pokud někdo bude
chtít rezignovat z objednané intence, ať se ozve. Po odsloužené mši žehnám
Ježíšem v monstranci na čtyři strany světa. 2. Nevím, jestli to není proti vládnímu
rozhodnutí, ale pokud by to šlo, tak nabízím individuální svaté přijímání nebo
zpověď + přijímání. Zpovídání v kostele nebo sakristii ve vzdálenosti pár metrů.
Rouška a přijímání na ruku. Domluva po telefonu. 3. Kostel v Borovanech bude
během dne otevřený.
Někteří se nabízejí, že by chtěli pomoc ostatním. Velké díky. Zatím se nikdo
neozval, že potřebuje nějakou pomoc. Prosím se zajímat o sousedy, kteří jsou
starší, zda by potřebovali případně nakoupit. To už funguje, ale jen upozorňuji,
pokud by nějaký případ existoval.
Zaopatřit si roušku! A pokud maté možnost pomoci pořídit roušky pro
Borovany, Ledenice a obce Jílovice a Mladošovice. Ozvala se také Městká
Charita ČB a také uvítají tuto pomoc.
Ke každému se máme chovat jako k potenciálně nemocnému.
Musí se velmi zdůraznit a připomínat o občanské odpovědnosti a chovat se
podle nařízení vlády a místních úřadů. Vždy v církvi bylo „Fides et ratio“ – „Víra
a rozum“. Dokonce je taková encyklika Jana Pavla 2. Pomůžu si vtipem: Potopa
v obci. Farář zůstal na faře. Vody víc. Farář do prvního poschodí. Lodí
připluli hasiči: „Pane faráři, pojďt,e zachráníme Vás“. Farář: „Ne, děkuji,
já věřím Panu Bohu, ten mně zachrání“. Voda výš, farář do podkroví. Zase
lodí připluli hasiči: „Pane faráři, pojďte, zachráníme Vás“. Farář: „Ne,
děkuji, já věřím Panu Bohu, ten mně zachrání“. Voda výš, farář na střechu.
Přiletěl vrtulník: „Pane faráři, pojďte, zachráníme Vás“. Farář: „Ne,
děkuji, já věřím Panu Bohu, ten mně zachrání“. Farář se utopil a přišel do
nebe. S výčitkou se obrátil na Boha: „Já jsem Ti tak důvěřoval“ a Pán Bůh
také s výčitkou do kněze: „Dvakrát jsem ti poslal hasiče a jednou vrtulník“.
Tak milování: Rouška bezpodmínečně, mytí rukou jak jdeme pryč z domova
a zpět min. 40 vteřin (Poláci mají jejich vládou doporučeno jen 30 – nechápu ten
rozdíl). Sedět doma a bez důvodu nelézt ven. Ptali se jednou benediktina: „Jaké je
tajemství benediktinské meditace?“ Odpověděl: „Sedět na zadku!“ Je spousta věcí
zakázaných. Můj kamarád páter Artur docela často na začátku kněžského
působení (charismatik) musel na kobereček k biskupovi. Potom mi opakoval:
„Biskup mi zakázal 10 věci, ale můžu dělat 90 jiných“. :) Vždycky poslouchal

biskupy a ti ho dnes zvou jako ředitele „Nové evangelizace“ v celém Polsku na
přednášky. Loni byl u nás na jihu v Borovanech na několik dnu dovolené. Musíme
prostě zapojit mozek (občas to některé asi bolí) a být kreativní. Je to možnost také
posílit rodinné vztahy. Máme možnost něco číst, učit se a podobně. Nabízím
i nějakou skvělou knížku. Klidně zavolejte a nahlaste jaký žánr a něco Vám
připravím z farní knihovny. Jen si to vyzvednout (samozřejmě rouška a odstup!).
Minulý týden jsem musel odjet na exercicie v jedné farnosti, které byly
předem domluvené. Ještě při odjezdu ve středu jsem se ujišťoval, že možná je
zruší, ale nezrušili. Když jsme začali, tak se situace začala měnit. Viděl jsem
staršího faráře, který sám nemocný na jiné nemoci se snažil vše řešit podle měnící
se situace. Zrušit mše nebo nezrušit? V sousední diecézi biskup plošně zrušil
všechno jako u nás v Čechách. Ale tam ponechali omezení do 50. lidí a spousta
nařízení. Zrušila se ministrantská služba. Ženy co čtou, přišly za farářem a řekly,
že také nejdou číst, aby faráře nenakazily. Takže kněz byl v presbytáři sám. Potom
po každé mši ženy vzaly dezinfekční prostředky a vyčistily všechny plochy, kterých
se lidé dotýkali jako kliky, lavice a podobně. Farář nařídil velmi tvrdě dětem,
seniorům a nemocným zůstat doma a přede mší a po mši podával spoustu
informací. Ve farním listu byla zveřejněna nařízení biskupa, státu, starosty a
ředitele školy. V kostele vždy bylo max. 30-40 osob (vláda Polska dala limit 50)
a seděli daleko od sebe. Děti prakticky nebylo vidět. Ve čtvrtek všichni přijímali
svaté přijímání do úst a v neděli všichni poslušně podle nařízení faráře na ruku.
Když jsem tak pozoroval srovnání mše v kostele a nákupy v marketu, tak kostel se
jevil jako bezpečné místo.
A také jsem zpozoroval, že najednou v Polsku na 38 milionů lidí je 38 milionů
teologů. Někteří se ztěžovali na biskupy, že zrušili mše. Jiní zase, že je dovolili.
Nejvíc kritizovali církev ti, co vždy kritizují. Nepodařilo se jim zavřít kostely za
komunistů, tak to zkoušeli teď. A nejlíp ví, co se Pánu Bohu libí a co ne ti, kteří do
kostela nikdy ani nečuchli. Byly debaty i v rodinách i dokonce na faře, kde byly
exercicie. Farář má mamku, které je 92 let. Přísně ji zakázal jít do kostela a ta
odvětila, že ji syn zakazovat mši nikdy nebude. Nakonec byla. Pro faráře to nebylo
moc věrohodné - sám vyhání seniory kvůli bezpečnosti a jeho matku viděli lidé
v kostele! :)
Minulý týden jsem viděl někde na internetu, že se smáli Polákům, že věří
v Boží trest. Nejdřív si musíme odpovědět na otázku: „Věřím, že Bůh zasahuje do
mého života, respektive do světa a lidství, které má počátek v něm?“ A to potom
mám jasno.
Myslím si, že nás čeká čas pouště a volaní k Bohu. A vzít to osobně. Ne,
že Bůh trestá lidi a svět a na mně se to nevztahuje. Každý a to myslím i papež,
biskupové a ostatní to musíme vzít osobně a vážně.

Ze dne 29. 3. 2020 P. Ondřej Urbisz
Vše je jinak. Prožíváme postní dobu 2020 jinak, než jsme si to představovali.
Měli jsme nějaké předsevzetí, nějaký cíl, ale toto! Nejdřív nám vzali svěcenou vodu
z kropenek. Potom omezili počet lidi na mši svaté a nakonec zakázali skoro vše.
Co dělat?
Svěcená voda.
Není v kropenkách, ale můžeme přijit za duchovním (knězem, jáhnem) donést si
vodu a poprosit o posvěcení. Nakonec, máme jí v sakristii tolik, kolik potřebujete.
Mše sv.
Jen v televizi nebo skrze internet. Klekáme, ale ne před televizi či PC, ale
před přítomným Bohem. Samotní kněží také těžce nesou, že už nemůžou předávat
věřícím svátosti přímo. Pro biskupy to bylo nejtěžší rozhodnutí a oznámení zakázat
veřejnou mši. Církev je mystické Tělo Kristovo a věřící jsou jeho údy. Proto
rozdělení je vždy bolest a trápení. Duchovní svaté přijímání, které lidem zůstalo, má
velkou cenu. Jak si budeme vážit eucharistie za několik týdnů po tomto putování
poušti? Samotné slovo „Eclesia“ (církev) znamená shromáždění k určitému cíli.
Křesťané se vždy setkávali k eucharistii, která není nějakou vzpomínkou či
opakováním oběti na kříži, ale reálným zpřítomněním jediné oběti na Golgotě.
Původně v minulosti nebyly kostely a církev byla vždy tam, kde byla eucharistie.
Otec Pio opakoval, že může nebýt slunce, ale pro něj musí být mše svatá. I dnes
také kněží slouží mše o samotě, ve skrytosti a tichosti. Možná nám Bůh znemožnil
účast na mši svaté proto, že bylo moc nevhodných svatých přijímání, svatokrádeži.
Psal o tom sv. Pavel: „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. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí
umírají.“ (1 Kor 11,27-30) Mše je platná i bez shromáždění. Není to tragédie. Bůh
nám chce takto připomenout, že to ne my jsme centrum eucharistie, ale On.
A nakonec můžeme se domluvit na určitý čas v kostele k samotnému přijetí
svatého přijímání.
Zpověď
Zpověď není zakázaná. Můžeme si domluvit setkání s knězem. Je důležité
zachovat bezpečnostní prvky. Když se jedná o samotný průběh zpovědi, tak co
nejvíce stručně. Úvod, hříchy a zakončení. Zdá se nám, že nejtěžší a nejdůležitější
je vyznat všechny hříchy, ale nejdůležitější je vzbudit v sobě lítost za všechny
hříchy. Pokud nemáme nějaký těžký hřích, tak můžeme zpověď posunout v čase
a těšit se, že teď v tomto čase žijeme v Boží milosti.
K tomu ještě katechismus č. 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému
nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost
odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné
předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. Katechismus č. 1394 :
„Jako tělesný pokrm slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie

posiluje lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout; takto oživená láska
zahlazuje všední hříchy.“
Modlitba
To, že se nemůžeme shromažďovat na mši ještě neznamená, že se nemáme
modlit. Mši svatou můžeme sledovat prostřednictvím televize nebo internetu.
Doposud setkání s Bohem v kostele řídil kněz a nyní je to doma na mamce nebo
taťkovi. Pokud se modlíme doma sami nebo s rodinou, na příklad růženec
a podobně v určitý čas, můžeme se spojit skrze Messenger, nebo WhatsApp
a pozvat mně k modlitbě. Rodiče to vedou a já se budu modlit s Vámi. Na konec
dám všem požehnání. Papež také dává požehnání online. :)
Křížová cesta
Můžeme ji udělat soukromě v přírodě. Texty najdeme v kancionálu nebo na
internetu. Můžeme si i sami uvažovat u každého zastavení.

Svědectví - otec Cirillo Longo, 95 let.
„Nebojte se, protože jsme všichni v rukou Božích. Na shledanou!“ – byla
poslední slova otce Cirillo Longo, který zemřel ve věku 95 let v Bergamu na
koronavir. Přes pokročilý věk i těžkou nemoc otec Cirillo dokonce svědčil o Kristu.
Celý týden pobytu v nemocnici nesl potěšení nemocným a personálu. Těšil Slovem
Božím a doporučoval modlitbu růžence. Jeho fotka krátce před smrtí oběhla svět.
Respirátor na ústech, růženec přes rameno, ruce vztažené k nebi a sevřené pěsti
na znamení vítězství.
Bylo to gesto odvahy a nadšení ze zkušenosti života, kterou vždy opakoval
v Bergamu: „Člověk má dvě ruce, aby jednou pracoval a druhou posouval korálky
růžence.“ Jednou při hovoru před smrtí řekl: „Uvidíme se v nebi. Modlete se
růženec. Pozdravujte všechny ode mě.“

Ledenice
5. ne930
8. st 930
12. ne930
15. st1800
19. ne930
22. st1800
26. ne930
29. st1800
3. ne930

na dobrý úmysl
na dobrý úmysl
za zemřelého Miloslava Bočka
bohoslužba slova
za Josefa Monšpigla, manželku Marii, její rodiče a sourozence
bohoslužba slova
Jiřího Uhlíře, rodiče a přátele, rodiny Sedláčku a Havelku,
za rodinu Viktorů a přátele
na dobrý úmysl
Jana Kubatu, manželku Marii a její rodiče

Mše sv. se konají bez účasti lidi jen v Borovanech mezi 7.00-8.30.
V neděli je jen jedna mše sv. Nedělní objednané mše se slouží jiný den
(np. pondělí, středa, sobota) podle možnosti.

Borovany
5. ne 800
7. út1800
9. čt1800
10. pá1530
10. pá1800
11. so1800
12. ne800
13. po800
14. út1800
16. čt1800
17. pá1530
17. pá1800
19. ne 800
21. út1800
23. čt1800
24. pá1530
24. pá1800
26. ne 800
28. út1800
30. čt1800
1. pá1530
1. pá1800
2. so 900
3. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za Miladu Beránkovou, manžela, syna a sourozence
za rodinu Leštinů a Tomášků z Libína
— („Pečovatelka“)
Bohoslužba na památku Umučení Páně
za Václava Hokeše, manželku a rodiče
za žijící i zemřelé z našich farností
za ochranu města před požáry
za Marii Frantesovou, manžela a rodiče
na poděkování Bohu za 70 let života a za prosbu o další milosti,
dary Ducha sv. a za rodinu
za Boží požehnání pro sm. Elii („Pečovatelka“)
Karla Šmause, manželku, rodiče a sourozence
za žijící i zemřelé z našich farností
na poděkování za dar života
za Růženu Kyselovou, manžela a syna
za Jaroslava Malíka a manželku („Pečovatelka“)
za Františku Kadlecovou a celou rodinu
za žijící i zemřelé z našich farností
za Jiřího Frojdu, rodiče a bratry
za manželé Vohozkovy, syna Jana a celý rod
za Ludvíka Dobrovolného a manželu („Pečovatelka“)
za požehnání pro rodiny Malíků
za živé i zemřelé členy škapulířového bratství
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
1. st1630
5. ne1100
12. ne1100
19. ne1100
26. ne1100
3. ne1100

na dobrý úmysl
za rodiny Švarců a Padrtů
bohoslužba slova
za Vlastu a Karla Fraňků
bohoslužba slova
za Pavla Štětku a jeho rodiče

Jílovice
2. čt1630 za Ladislava ze Stradova
5. ne1100 bohoslužba slova
12. ne1100 za zemřelé z rodiny Hadačů,
Košinů a Marii Košinovou
19. ne1100 bohoslužba slova
26. ne 1100 za rodinu Cimlů
3. ne1100 bohoslužba slova

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

