Novéna před jáhenským svěcením
První den (čtvrtek): „pokoj a důvěra v Hospodina“
Úryvek z Písma (Jr 1,4-8)
Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve
než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl:
„Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl:
„Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich,
já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův.“
Modlitba
Modleme se.
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje a miluješ ty, kdo se na tebe spoléhají; vylej svůj pokoj, do srdce
svého služebníka Václava, který se ti chce celým životem odevzdat, ať nikdy nespoléhá na své síly a
nepodléhá malomyslnosti, ale ať vždy hledá pomoc u tebe a vkládá svou důvěru v tebe.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče s nebes, Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
smiluj se nad námi.

Ježíši, Knězi a Oběti,
smiluj se nad námi.
Ježíši, Knězi navěky podle řádu Melchisedechova,
Ježíši, Knězi, kterého Bůh poslal hlásat chudým radostnou zvěst,
Ježíši, Knězi, který jsi při Poslední večeři ustanovil Oběť stále zpřítomňovanou,
Ježíši, Knězi stále živý, aby ses za nás přimlouval,
Ježíši, Veleknězi, kterého Otec pomazal Duchem svatým a mocí,
Ježíši, Veleknězi vybraný z lidu,
Ježíši, Veleknězi ustanovený pro lid,
Ježíši, Veleknězi našeho vyznání,
Ježíši, Veleknězi slavnější než Mojžíš,
Ježíši, Veleknězi pravého stánku,
Ježíši, Veleknězi budoucích hodnot,
Ježíši, Veleknězi svatý, nevinný a neposkvrněný,
Ježíši, Veleknězi věčný a milosrdný,
Ježíši, Veleknězi hořící horlivostí pro Boha a duše,
Ježíši, Veleknězi navěky dokonalý,
Ježíši, Veleknězi, který jsi skrze svou Krev prošel až do nebe,
Ježíši, Veleknězi, který jsi nás uvedl na novou cestu,
Ježíši, Veleknězi, který jsi nás miloval a obmyl od našich hříchů svou Krví,
Ježíši, Veleknězi, který ses vydal Bohu jako Oběť,

Ježíši, Oběti pro Boha a za lidi,
Ježíši, Oběti svatá a neposkvrněná,
Ježíši, Oběti smírná,
Ježíši, Oběti pokoje,
Ježíši, Oběti smilování a chvály,
Ježíši, Oběti usmíření a pokoje,
Ježíši, Oběti, v níž máme důvěru a přístup k Bohu,
Ježíši, Oběti živá na věky věků,
Od neuváženého vstupu do duchovního stavu,
Od hříchu svatokrádeže,
Od hříchu nezdrženlivosti,
Od nízké ziskuchtivosti,
Od každé poskvrny svatokupectví,
Od nesvědomitého zacházení s časnými dobry církve,
Od lásky k světu a jeho marnostem,
Od nehodného slavení Tvých tajemství,

smiluj se nad námi.

vysvoboď nás, Ježíši.

Pro své věčné kněžství
Pro svaté pomazání, jímž jsi byl od Boha Otce ustanoven Knězem,
Pro Tvého kněžského ducha,
Pro službu, jíž jsi na zemi oslavil svého Otce,
Pro Tvou krvavou Oběť, kterou jsi přinesl na kříži,
Pro tutéž Oběť, denně na oltáři obnovovanou,
Pro božskou moc, kterou ve svých kněžích neviditelně působíš,
Abys zachoval všechno kněžstvo v opravdové zbožnosti,
prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys obdařil svůj lid pastýři podle svého Srdce,
Abys je naplnil duchem svého kněžství,
Aby ústa kněží byla strážci moudrosti,
Abys poslal dělníky na svou žeň,
Abys rozmnožil věrné přisluhovatele svých tajemství,
Abys jim dal vytrvale sloužit podle své vůle,
Abys jim, udělil vlídnost ve službě, svědomitost v konání a vytrvalost v modlitbě,
Abys jejich prostřednictvím všude šířil úctu k Nejsvětější Svátosti,
Abys ty, kteří Ti věrně sloužili, přijal do své radosti,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa

smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.
smiluj se nad námi.

Modleme se.
Bože, Posvětiteli a Ochránce své Církve, vzbuď v ní svým Duchem vhodné a věrné přisluhovatele
svatých tajemství, aby dík jejich službě a příkladu křesťanský lid pod Tvou ochranou byl uváděn na
cestu spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

Druhý den (pátek): „víra, naděje, láska“
Úryvek z Písma (1J 4,9-11.16-18)
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho
měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého
Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem

milovat. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává
v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro
den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska
strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme,
protože Bůh napřed miloval nás.
Modlitba
Modleme se.
Milosrdný Bože, ty jsi pramen všeho posvěcení a všech ctností; obnov svého služebníka Václava i nás
svými milostmi a daruj nám neporušenou víru, posilující naději a dokonalou lásku.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Třetí den (sobota): „dar moudrosti a rozlišování“
Úryvek z Písma (Mdr 9,1.4-6.9-12a)
Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem, daruj mi moudrost, která
sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch, kdo ti slouží. Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé
služebnice, člověk křehký a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony. I kdyby byl někdo
dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebude znamenat nic. S tebou je moudrost,
která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné
podle tvých přikázání. Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, aby byla se mnou a
pracovala, abych poznal, v čem máš zalíbení. Ona ví všechno a rozumí všemu, rozvážně mě povede
v mém konání a zachová mě ve své slávě. Potom ti budou příjemné mé skutky.
Modlitba
Modleme se.
Vševědoucí Bože, ty vše moudře řídíš svojí prozřetelností; dej ve své štědrosti svému služebníku
Václavovi dar moudrosti a rozlišování, aby uměl dobře volit priority v omezeném čase a rozlišovat
podstatné a důležité od méně podstatného.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Čtvrtý den (neděle): „věrnost modlitbě“
Úryvek z Písma (1Te 5,16-24)
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu
Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého
se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho
ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který
vás povolal; on to také učiní. Bratří, modlete se i vy za nás!
Modlitba
Modleme se.
Bože, k tobě se celá církev obrací nepřetržitým hlasem chval, dobrořečení a proseb; vyprošujeme
tvému služebníkovi Václavovi i všem jáhnům a kněžím věrnost denní modlitbě církve, ať setkávání

v modlitbě s tebou je pro ně posilou a radostí ve shonu dne a slouží jim, svěřenému lidu i celé církvi
ke spáse.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Pátý den (pondělí): „ochota ke službě a hlásání evangelia“
Úryvek z Písma (Fp 2,6-11)
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na
své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil
nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno –
na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Modlitba
Modleme se.
Kriste, tys zjevil svou lásku až do krajnosti kříže, prosíme tě za našeho bratra Václava a všechny
pastýře církve, aby byli vždy pamětlivi svého slibu ochoty ke službě až do krajnosti a ať neohroženě
hlásají tvé evangelium.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Šestý den (úterý): „celibát“
Úryvek z Písma (Ga 5, 16-17.19-21a.22-23a.24-25)
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy
lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad,
takže děláte to, co dělat nechcete. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota,
bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši,
ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také
řídit.
Modlitba
Modleme se.
Milosrdný Bože, ty jediný jsi svatý; posiluj svého služebníka Václava a všechny tobě zasvěcené, chraň
jejich smysly a bdi nad jejich myšlenkami, aby slib celibátu věrně zachovávali, aby byl pro ně místem
setkání s tebou a radostným svědectvím světu o tvé lásce, a ne břemenem a jhem nad jejich síly.
Prosíme tě také za všechny, kteří svůj slib nedodrželi i za ty, kteří byli tímto jednáním pohoršeni nebo
zraněni, posilni klesající a projev své milosrdenství a útěchu v zraněných srdcích a v nás vzbuď ducha
pokání a lítosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Sedmý den (středa): „eucharistie – zdroj života a povolání“
Úryvky z Písma (J 6,51-57)
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který
já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát
k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím
v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí,
bude mít život ze mne.“
Modlitba
Modleme se.
Ježíši Kriste, ty se nám dáváš v podivuhodné svátosti svého Těla a Krve; před tebou na kolenou začíná
obnova tvých kněží, volej k sobě proto do ticha svatostánků svého služebníka Václava a všechny
jáhny a kněze, ať zde čerpají životodárnou mízu pro jejich pastorační působení, aby byli schopni
zvěstovat a dávat nám tebe a ne sebe. S důvěrou v tvá slova (srov. Mt 9,36) si také vyprošujeme nová
kněžská povolání pro naši diecézi a prosíme o tvé požehnání a potřebné milosti pro naše bohoslovce
Šimona a Davida a také pro našeho bratra Lukáše, který se vydal na cestu za tebou.
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Osmý den (čtvrtek): „pokora a poslušnost“
Úryvek z Písma (Kol 3,12-17)
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru
a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil
vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem
srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Nechť
ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte
a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Modlitba
Modleme se.
Bože, ty jsi založil svou církev na apoštolech; prosíme tě za našeho bratra Václava, aby nikdy
nezapomněl na svůj slib poslušnosti a úcty ke svému biskupovi a prosíme tě za celé diecézní
společenství jáhnů a kněží, ať jsou si navzájem bratry a otci bez projevů závisti, soutěžení a pomluv
a učiň jejich srdce pokorná.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

Devátý den (pátek): „rodina a nová farnost“
Úryvek z Písma ( 1J 2,10-13.15-17)
Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého
bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Píšu vám, děti, že jsou
vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku.
Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět,

láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči
a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli
Boží, zůstává na věky.
Modlitba
Modleme se.
Dobrý Bože, tvůj Syn Ježíš Kristus zakusil život v lidské rodině ve své plnosti a vnímal oběti své Matky;
na přímluvu Panny Marie Bolestné požehnej a odměň skryté oběti rodiny svého služebníka Václava
a naplň všechny její členy svým pokojem, uděl své požehnání také lidu a kněžím v prvním místě
působení, kam pošleš našeho bratra, ať jejich vzájemná spolupráce slouží spáse duší.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje na věky věků. Amen.
Litanie k našemu Pánu Ježíši Kristu, Knězi a Oběti

