
Smírná pouť k Panně Marii Svatotomské

za oběti potratů

V souvislosti se svátkem Zvěstování Panny Marie se v sobotu 26. března 2022 bude konat smírná pouť

s úmyslem činit pokání za povražděné nenarozené děti. Chceme prosit Pána Boha za zastavení tohoto zla

a obrácení všech, kteří se na něm podílejí, ať už aktivně nebo svým mlčením.

K pouti se může připojit každý katolický křesťan. Nenoste s sebou žádné transparenty, nejedná se

o demonstraci, ale o pouť a procesí. Boj proti zlu potratů v našich podmínkách není bojem politickým, ale

bojem duchovním, je to boj o srdce a duši člověka. Vezměme si příklad z našich předků, jakým způsobem

konali prosebná procesí v případech ohrožení, kdy se situace z lidského pohledu zdála již zcela beznadějná.

Vykonejme tuto pobožnost důstojně, tak, aby se stala Bohu milou formou prosby o ukončení vraždění

nenarozených dětí.

Ke svátku Zvěstování Panny Marie se velmi doporučuje vykonat přípravu modlitbou novény (viz příloha)

a dobrovolným přísným postem dne 24. března (pokud tento den nepřipadne na neděli).

Sv. Ludvík M. Grignion z Montfortu píše, že svátek Zvěstování Panny Marie je hlavním svátkem těch, kteří

se zasvětili Panně Marii a proto ho mají každý rok oslavit se zvláštní zbožností a především rozjímat, ctít

a napodobovat onu závislost, se kterou se Věčné Slovo Panně Marii podrobilo. Můžeme říci, že svátek

Zvěstování je příčinou a obsahuje v sobě jako v semeni všechny ostatní mariánské svátky, neboť zde se

Marii dostává její důstojnosti, kterou převyšuje i všechny anděly.

Je to den, kdy Bůh takříkajíc vyznává ústy archanděla Gabriela svou lásku k této nedostižné ženě,

kterou vlastníma rukama jako lásky nejhodnější utvořil: Ave Maria…

Je to den, kdy Panna Maria svým „Fiat“ plní jednu jedinou podmínku, kterou Bůh stanovil a přenechal

svému tvoru, aby mohl být svět spasen. Panna Maria tímto Fiat dává svůj plný souhlas ke všemu, co Bůh

zamýšlí, jsou v něm obsaženy její slzy pod křížem i její probodené srdce.

Je to den, kdy se Bůh stává člověkem a sestupuje do lůna Panny Marie – něco neslýchaného i pro

anděly a nejukrutnější trest pro ďábla i jeho přívržence. Sv. Ludvík k tomu dodává, že v lůně Mariině jako

ve svatostánku si Bůh přeje přijímat úctu klanění od andělů i od lidí.

Slavnost Zvěstování je i dnem, kdy se Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Tento den nemá

v historii obdoby, neboť Panna, ve svém panenství neporušená, dostává Syna; stává se matkou a zůstává

pannou.

V širším kontextu je pak slavnost Zvěstování Panny Marie i oslavou vznešenosti mateřství jako

takového. V moderní době je však mateřství pošlapáváno masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem:

vraždami nenarozených dětí v mateřském lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky netečné

společnosti a za podpory státu, v rozsahu, který nemá v historii obdoby. Důstojnost mateřství je ve stále

větší míře ohrožována aplikací metod umělého oplodnění, antikoncepcí a všeobecným útokem na instituci

manželství. Proto je svátek Zvěstování Panny Marie v řadě zemí tradičně spojován se vzpomínkou na oběti

těchto zločinů a s veřejnými vystoupeními proti těmto zlům.

Smírná pouť a procesí

ke svátku

Zvěstování Panny Marie

sobota 26. března 2022, Brno

Již tradičně jsou veřejná vystoupení proti zlu potratů a vzpomínky na jejich oběti

organizovány ve spojitosti se svátkem Zvěstování Panny Marie. Slavnost Zvěstování, slavená

25. března, je dnem, kdy se Panna Maria stává Matkou, protože dostává Syna. Zvěstování

Panny Marie lze považovat za oslavu vznešenosti mateřství. V moderní době je však

mateřství pošlapáváno masově rozšířeným, do nebe volajícím zločinem: vraždami

nenarozených dětí v mateřském lůně. Tento zločin je dennodenně páchán před zraky

netečné společnosti a za podpory státu, v rozsahu, který nemá v historii obdoby. Proto je

svátek Zvěstování Panny Marie tradičně spojován se vzpomínkou na oběti těchto zločinů

a s veřejnými vystoupeními proti těmto zlům. V souvislosti s tímto svátkem Vás zveme na

smírnou pouť spojenou s procesím, která se letos uskuteční v sobotu 26. března.

Smírná pouť bude obětována

● za zastavení potratů,

● za obrácení všech, kteří se na potratech podílejí,

● za oběti potratů a za matky v požehnaném stavu.

Průběh pouti v sobotu 26. 3. 2022

14:00 pobožnost Svatých schodů v Loretánské kapli u kostela sv. Janů na Minoritské ulici

~14:40 odchod procesí z Loretánské kaple k palladiu města Brna – obrazu Panny Marie

Svatotomské v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, se zastávkou

k modlitbě u Mariánskému sloupu na náměstí Svobody

~15:30 příchod procesí do baziliky, pobožnost ke sv. Ritě, poté modlitba posvátného

růžence a adorace Nejsvětější Svátosti

Doporučenou přípravou ke svátku Zvěstování Panny Marie je modlitba novény ve dnech 16. až

24. března.

Informace o pouti a texty novény a dalších modliteb jsou dostupné na stránkách

https://zvestovani.neposkvrnene.cz/

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko slyš náš hlas! V nebezpečí a strádání přímluva Tvá

nás ochrání. Lidská kde síla bezmocná, Tvá kyne ruka pomocná. Neoslyš proseb dítek svých,

k Tobě tak vroucně lkajících. Ukaž se Matkou laskavou, v nouzi nám sešli pomoc svou. Maria,

pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas. Amen.



VI. (obvykle 21.3.)

Ježto Ty, ó nejsvětější Panno Maria, která jsi se ve své stydlivosti ulekla při zjevení sv.

Gabriela archanděla v komůrce své, stydím se já nyní za svou pýchu a hrdost, s jakou

objevil jsem se před Tebou, pročež pro Tvou pokoru, které není rovno, „která lidem

porodila Boha, otevřela nebe a duše z pekla vysvobodila“ (sv. Augustin), žádám Tebe,

abys mne vytrhla z hlubiny mých hříchů a přivedla mne ke spasení.

VII. (obvykle 22.3.)

Ač nečistý mám jazyk, ó Panno nejčistější, přece se stále opovažuji pozdravovat Tě slovy:

„Zdrávas, zdrávas milosti plná“ a srdečně Tě žádám, abys duši mé aspoň trošku udělila

z té přehojné milosti, kterou jsi naplněna byla, když sestoupil v Tebe Duch svatý.

VIII. (obvykle 23.3.)

Věřím, ó nejsvětější Panno Maria, že Pán Bůh všemohoucí, jenž vždy byl s Tebou od

početí Tvého - „Pán s Tebou“ - nyní tím více je s Tebou spojen v jedno, vtělen z Tvého

nejčistšího lůna, i žádám Tebe, dej mi, ať celým srdcem jsem vždy spojen s tímže

Pánem, s drahým mým Ježíšem, ať mne s Ním sloučí milost posvěcující.

IX. (obvykle 24.3.)

Ó požehnej mé srdce, požehnej mou duši, ó nejsvětější Panno Maria, jako Tebe Pán Bůh

navždy požehnal mezi všemi ženami „požehnaná Tys mezi ženami“; neboť důvěřuji

najisto, jestliže Ty, drahá moje Matko, požehnáš mne nyní v životě, že požehnán budu

pak i po smrti ve slávě věčné.

Závěr

Zdrávas Maria...

Loretánské litanie (Cyrilometodějský kancionál č. 233, tzv. Jednotný kancionál č. 67)

℣. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.

℟. A Ona počala z Ducha svatého.

Modleme se:

Bože, jenž jsi chtěl, aby ze života blahoslavené Panny Marie Slovo Tvé, andělem

zvěstované, tělem učiněno bylo: dej nám, prosícím Tebe, kteří Rodičku Boží opravdu

oslavujeme, ať nám u Tebe svým orodováním pomáhá. Amen.

Šmýd, T.: Poklad církve svaté, Praha, 1877 (mírně jazykově upraveno)

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

Úvod

Každý den novény začínají modlitby hymnem Veni Sancte Spiritus / Přijď, ó Duchu

přesvatý (Cyrilometodějský kancionál č. 112, tzv. Jednotný kancionál č. 422).

Modlitby na jednotlivé dny

I. (obvykle 16.3.)

Ctím a obdivuji Tě, ó nejsvětější Panno Maria, která jsi ze všech tvorů před Bohem ta

nejpokornější. Ctím tě v tu dobu, kdy v den Tvého zvěstování Tě On povýšil do

nejvznešenější důstojnosti své Matky. Ach dej, ó vznešená Panno, ať já bídný hříšník

poznám, že  nejsem nic a nechť se už konečně rád ze srdce pokořuji každému.

II. (obvykle 17.3.)

Ó nejsvětější Panno Maria, když jsi byla pozdravena zvěstujícím archandělem Gabrielem

a od Boha povýšena nad veškeré sbory andělské, nazvala ses služebnicí Páně, řkouc:

„Ejhle, dívka Páně“. Ach, vypros i mně pravé pokory a opravdové čistoty andělské, abych

žil takovým životem, jímž bych si vždy zasluhoval požehnání Božího.

III. (obvykle 18.3.)

Raduji se s Tebou, Panno nejblahoslavenější, jež na pouhé „staniž se“, s takovu

ponížeností pronesené, do lůna jsi Slovo Boží přijala z lůna Otce věčného. Ach, drž vždy

mé srdce vzhůru k Pánu Bohu a s Bohem v mém srdci Jeho milost udrž, abych vždy

srdečně mohl blahoslaviti Tvé „staniž se“, říkaje nábožně: "Ó mocné staniž se,

ó velepomocné staniž se, ó staniž se nad každé jiné cti nejhodnější" (sv. Tomáš

z Villanovy).

IV. (obvykle 19.3.)

Ó vznešená Panno Maria, kterou v den zvěstování archanděl Gabriel tak ochotnou nalezl

a tak odevzdanou do vůle Boží, která jsi s ochotou vyplnila tužbu nejsvětější Trojice, jež

na vykoupení světa žádala Tvého svolení, ó dej mi, abych v každém případu, ve šťastném

i v nešťastném, k Pánu Bohu se obrátil a do Jeho svaté vůle se odevzdávaje, abych

říkával: „Staniž se, staniž se mi podle slova Tvého“.

V. (obvykle 20.3.)

Dobře chápu, ó nejsvětější Panno Maria, že svou poddajností tak úzce jsi se spojila

s Pánem Bohem, kteréžto vznešené spojení tvoru jinému není možné: „Více s Bohem

nemohla se sloučiti, leč by sama byla Bohem“, říká sv. Albert Veliký; avšak já zardívám

se, vida, že já svými hříchy tak velice jsem od Pána Boha odloučen. Ach! Matko

dobrotivá, Ty budiž mně nápomocnou, ať srdečně toho oželím, abych zase v jedno byl

sloučen s Tvým drahým Ježíšem.


