Novéna
„Bůh nás nikdy neopouští,
důvěřujme Mu vždy ve věcech časných
i ve věcech duchovních.“
(Svatý Damián z ostrova Molokai)

Úvodní modlitba
Požehnaný jsi, sv. Damiáne, jenž jsi miloval malomocné tolik, že jsi za ně položil život.
Požehnaný, pro svou věrnost ve velkém
i v malém, v Eucharistii i modlitbě, v práci i péči.
Požehnaný, poněvadž ze svého lůžka nemocného ses stal hlasem, který otřásl vesmírem.
Požehnaný, protože pro svou lepru ses stal
voláním trpících světa.
Požehnaná tvá cesta lásky, tvá nekonečná
něha, tvá neúnavná práce.
Požehnané tvé ruce, které těšily, tvé rty, jež
povzbuzovaly, a tvé oči, které viděly ve vředech
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malomocných rány samotného Krista, jemuž jsi
z lásky sloužil.
Požehnaný ty, jenž stále zveš ke zpěvu a naději všechny trpící světa, ať už strádají jakoukoli nemocí.
Požehnaný jsi, náš bratře, který nám dáváš
pocítit, jak blízký a milující je Bůh k potřebným.
Požehnaný jsi Bože nekonečné lásky, že jsi mi
dal Damiána za přímluvce.
Sláva Otci, i Synu, i Duchu Svatému. Amen.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, cítím nesmírnou
radost a bezmeznou důvěru, když rozjímám nad
mnohými milostmi darovanými těm, kdo se
k tobě s vírou a pokorou utíkají prostřednictvím
svatého Damiána, který z lásky k tobě obětoval
život pro nemocné leprou na ostrově Molokai.
Veden důvěrou v jeho přímluvu a pro Neposkvrněné Srdce Mariino nabízím ti tuto novénu
chvály a proseb, skrze kterou tě žádám, pokud
je to ke tvé větší slávě, o milost a prosím za
(úmysl novény) a v naprosté důvěře ti vše svěřuji. Amen.

23

Modlitba za trpící
(modlitba pro každý den novény)
Ježíši Kriste, náš Spasiteli, ty jsi řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“
(Mt 25,40). Shlédni na přímluvu svatého Damiána a pro srdce Tvé neposkvrněné Matky
vyslyš vše, o co tě žádám:
– o útěchu pro ty, kdo pláčou, a sílu pro trpící,
– za uzdravení pro nemocné a potravu pro
ty, kdo trpí hladem,
– za osvobození pro pronásledované a spásu
pro umírající,
– za vzájemnou lásku a pokoj mezi námi,
– na úmysl této novény …, pokud je to ke tvé
větší slávě.
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PRVNÍ DEN
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi břemeny, a já vás občerstvím.“
(Mt 11,28)
„Proto vám říkám: proste, a dostanete;
hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se
vám!“ (Lk 11,9)
Nejsvětější srdce Ježíšovo, skrze VELKORYSOST, s níž otec Damián odpověděl na Boží volání a vždy ve všem s velkou vírou hledal Boží
vůli, Tě na přímluvu Neposkvrněného Srdce
Mariina prosím, abys mi dalo, spolu s úmyslem
této novény, milost být vždy věrný Tvé vůli, aby
tak víra, již jsem přijal ve křtu, ve mně stále
rostla. Amen.
Modlitba za trpící.
Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
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DRUHÝ DEN
„V ten čas se Ježíš ujal slova a řekl: Velebím
tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto
věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, připomínám si trvalou NADĚJI, která nesla otce Damiána během
celého jeho života, a s důvěrou v Boží Prozřetelnost Tě na přímluvu Neposkvrněného Srdce
Mariina prosím, abys mi dalo, spolu s úmyslem
této novény, milost neztrácet nikdy odvahu
v protivenstvích života a abych povzbuzen nebeskou nadějí mohl vždy žít s důvěrou ve Tvou
milosrdnou lásku. Amen.
Modlitba za trpící.
Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
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