IKONA SVATÉ RODINY

I V LETOŠNÍM ROCE 2020 BUDE NAŠÍ FARNOSTÍ PUTOVAT IKONA SVATÉ
RODINY.
CÍLEM JE, ABY SE KAŽDÁ RODINA SETKALA PŘI MODLITBĚ PŘED TOUTO IKONOU
A SETKALA SE TAK SE SVATOU RODINOU.
OBDOBÍ KDY BUDE IKONA PUTOVAT JE OD 1. NEDĚLE ADVENTNÍ AŽ DO 2.
ÚNORA - SVÁTKU UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
IKONA BUDE V RODINĚ VŽDY TŘI DNY.
1. DEN BUDE IKONA PŘIVÍTÁNA.
Rodina, která má Ikonu, vybere rodinu, které Ikonu bude chtít předat.
Telefonicky ji kontaktuje a domluví se na způsobu předání. Pak ji předá –
prosím o dodržování a respektu vůči druhým (roušky apod.).
IKONU DEJTE NA ČESTNÉ MÍSTO V DOMĚ TAK ABYSTE SE U NÍ MOHLI MODLIT.
POKUD MÁTE SVÍCI POSTAVTE JI K IKONĚ, ZAPALTE JI A JAKO RODINA TENTO
VEČER MŮŽETE STRÁVIT V MODLTBĚ PŘED IKONOU.
2. DEN BUDE IKONA SOUČÁSTÍ RODINY
Pokud máte možnost můžete se před ikonou modlit ráno, v poledne a večer.
Pokud vám to možnosti dovolí. Pokud ne, zkuste, co můžete.
3. DEN SE S VAŠÍ RODINOU IKONA ROZLOUČÍ
Tento den se zapište do přiloženého seznamu rodin. To, aby bylo zřejmé kde
Ikona už byla. Potom kontaktujte rodinu, které byste chtěli Ikonu předat a
domluvte se na způsobu předání. Omezte prosím nutné kontakty na minimum,
pokud nejste příbuzní.

MODLITBA
Před Ikonou se můžete modlit různým způsobem. Pokud máte zvyk modlitby
v rodině, neopouštějte ho, ale můžete ho obohatit. Pokud nemáte, nevadí
využijte nabídky.
Můžete využít těchto modliteb:
 Modlitba desátku růžence anebo celého radostného růžence (Kancionál
č. 009).
 Modlitba litanií k Panně Marii (Kanc. č. 067).
 Modlitba ke sv. Josefovi (Kanc. č. 011).
 Modlitba zasvěcení dítěti Ježíš.
 Kreativitě se meze nekladou, ale nezapomeňte na svou osobní modlitbu.

 Kdo má odvahu může si zazpívat třeba Ejhle Hospodin… (Kancionál č.
101B).
 Anebo jinou adventní píseň. V adventu nezpívejte koledy – ty až o
Vánocích a v době po nich.
ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu před IKONOU anebo u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a
klaníme se ti jako svému Králi.
Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.
Mnoho národů světa tě takto uctívá.
I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha,
který všemu vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život.
Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám
srdce čisté – srdce dítěte.
Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé
skutky lásky.
Odevzdáváme se ti.
Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi
ústy, pracuj našima rukama.
A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem
tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry
a sestry a obejmi nás svou láskou.
Amen.

