Zasvěcení Matce Boží na svátek Zvěstování 1984

"Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko"
Se slovy této starobylé modlitby církve na rtech
stojíme dnes před Tebou, Matko, v jubilejním roce
našeho vykoupení.
Jsme spojeni zvláštním svazkem se všemi psatýři
církve, neboť tvoříme jedno tělo a jedno společenství,
tak jako vytvářeli jedno tělo a jeden sbor apoštolově
s Petrem.
Ve svazku této jednoty pronášíme slova tohoto
zasvěcení, do něhož chceme znovu vložit naději i
úzkost církve nad současným světem.
Před čtyřiceti lety, a potom znovu deset let
nato, papež Pius XII., maje před očima bolestné
zkušenosti lidské rodiny, svěřil a zasvětil Tvému
neposkvrněnému Srdci celý svět a zvláště národy,
které jsou pro situaci, v níž se nacházejí, zvláštním
předmětem Tvé péče.
Tento svět lidí a národů máme před očima i
dnes. Svět na sklonku druhého tisíciletí, svět současný, svět náš.
Církev, pamětliva slov Páně: "Jděte... a získávejte za učedníky všechny národy... Hle, já jsem
s vámi po všechny dny až do skonání světa." (Mt
28, 19-20), oživila na Druhém vatikánském koncilu
vědomí svého poslání na tomto světě.
Proto, Matko lidí a národů, Ty, která znáš
všechny jejich strasti i jejich naděje, Ty, která
mateřsky sleduješ všechny jejich zápasy mezi dobrem
a zlem, mezi světlem a tmou, které otřásají dnešním
světem, přijmi naše volání, které z podnětu Ducha
svatého dnes vysíláme přímo k Tvému Srdci: obejmi
s láskou Matky a služebnice Páně tento náš lidský
svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, zneklidněni
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nad časným i věčným údělem lidí a národů.
Zcela zvláště Ti svěřujeme a zasvěcujeme ty
lidi a ty národy, které tohoto odevzdání a zasvěcení
do Tvé péče nejvíce potřebují.
"Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!
Prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich!"
2. Stojíce před Tebou, Matko Kristova, před
Tvým neposkvrněným Srdcem, chceme se spolu s celou
církví zapojit do zasvěcení sebe sama, které
z
lásky k nám učinil Otci Tvůj Syn: "Za ně" - řekl
- "zasvěcuji sebe sama, aby i oni byli zasvěceni
v pravdě." (Jn 17, 19) Chceme se spojit s naším
Spasitelem v tomto zasvěcení za svět a za lidstvo,
zasvěcení, které je s to získat odpuštění a zjednat
nápravu.
Síla tohoto zasvěcení trvá po všechny časy,
vztahuje se na všechny lidi, země a národy, a je
mocnější než všechno zlo, které je duch temnot
schopen zasít do srdce člověka a do dějin národů
a které skutečně i v našich dnech rozpoutal.
0, jak hluboce cítíme potřebu zasvětit takto
lidstvo a svět - náš dnešní svět - v jednotě se
samým
Kristem.
Vždyť Kristovo
vykupitelské
dílo
musí být prostřednictvím církve předáno světu.
To je smysl letošního roku vykoupení, mimořádného
jubilea celé církve.
Bud požehnána v tomto svatém roce přede všemi
tvory Ty, služebnice Páně, která jsi nejplněji uposlechla Božího volání!
Bud pozdravena Ty, která jsi zcela zapojena
do vykupitelského zasvěcení Tvého Syna!
Matko církve! Osviť Božímu lidu cestu víry,
naděje a lásky! Pomoz nám prožívat skutečnost Kristova
zasvěcení za celou lidskou rodinu dnešního světa!
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3. Když Ti, Matko, svěřujeme svět, všechny
lidi a všechny národy, svěřujeme Ti i samo toto
zasvěcení světa, které vkládáme do Tvého mateřského
Srdce.
Srdce neposkvrněné! Pomáhej nám vítězit nad
léčkami zla, které se tak snadno zahni zduj e v srdcích
dnešních lidí a jehož nedozírné následky už leží
jako tíha na našem moderním světě a hrozí zatarasit
cesty do budoucna!
Od hladu a války vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakékoliv války, vysvoboď nás!
Od hříchů proti životu člověka od jeho samého
počátku vysvoboď nás i
Od nenávisti a znevažování důstojnosti Božích
dítek vysvoboď nás!
Od jakékoli nespravedlnosti v životě společenském, národním i mezinárodním vysvoboď nás!
Od lehkomyslnosti, s níž se přestupují Boží
přikázání vysvoboď nás!
Od pokusů zatemnit v lidských srdcích samu
pravdu o Bohu vysvoboď nás!
Od ztráty svědomí a citu pro dobro a zlo vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému vysvoboď nás!
Přijmi, Matko Kristova, tento výkřik obtěžkaný
utrpením všech lidí, obtěžkaný utrpením celých společenských celků.
Pomoz nám mocí Ducha svatého přemáhat všechen
hřích: hřích člověka a "hřích světa", hřích v každém
jeho projevu.
Kež se zjeví, ještě jednou v dějinách světa,
nekonečná spásná moc vykoupení: moc milosrdné lásky!
Kéž zastaví zlo! Kéž přetvoří svědomí! Kéž Tvé nepo-
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skvrněné Srdce ukáže všem světlo naděje!

