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PÁPEŽ

Svätý Otec pozýva v októbri k
modlitbe za Cirkev proti nástrahám
diabla - PLNÉ ZNENIE
Svätý Otec František sa obrátil na všetkých veriacich s prosbou, aby počas blížiaceho sa
mesiaca október zintenzívnili osobnú i komunitnú modlitbu za Cirkev. Pozýva ich, aby pri
modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala
ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Svätý Otec svoju žiadosť oznámil prostredníctvom Apoštolátu modlitby, pápežskej
ustanovizne, ktorá je celosvetovou sieťou modlitby v spojení s Kristovým námestníkom a na
jeho úmysly. Ako informoval medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby páter Frederic
Fornos SJ, pápež František osobitne pozýva počas októbra vždy na konci ruženca pripojiť na
spomenutý úmysel modlitbu k Panne Márii „Pod tvoju ochranu“ a tiež bežne známu
modlitbu „exorcizmu“ k sv. Michalovi archanjelovi.
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Výzvu Svätého Otca dnes zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko v tomto znení:
Svätý Otec sa rozhodol pozvať všetkých veriacich celého sveta, aby sa modlili Svätý
ruženec každý deň počas celého mariánskeho mesiaca október a aby sa ako Boží ľud
zjednotili v spoločenstve a v kajúcnosti a vyprosovali od Svätej Matky Božej a sv. Michala
archanjela ochranu pre Cirkev pred diablom, ktorý stále hľadá, ako by nás oddelil od Boha
a vzájomne rozdelil.
V uplynulých dňoch, pred cestou do Pobaltia, sa Svätý Otec stretol s pátrom Frédericom
Fornosom SJ, medzinárodným riaditeľom Svetovej siete modlitby pápeža (Apoštolát
modlitby) a požiadal ho, aby rozšíril v celom svete túto jeho výzvu všetkým veriacim,
pozývajúc ich uzatvárať ruženec starobylým vzývaním „Pod tvoju ochranu“ a modlitbou k sv.
Michalovi archanjelovi, ktorý nás ochraňuje a pomáha nám v boji proti zlu (porov. Zjavenie
sv. Jána 12,7-12).
Ako povedal Svätý Otec pred niekoľkými dňami, 11. septembra v homílii v Dome sv.
Marty, citujúc Knihu Jób, modlitba je zbraňou proti Veľkému žalobcovi, ktorý „chodí dokola
po svete ako hľadá spôsob, ako obžalúvať“. Len modlitba ho môže poraziť. Ruskí mystici
a veľkí svätci všetkých tradícií radili vo chvíľach duchovných turbulencií hľadať ochranu pod
plášťom Svätej Matky Božej, vyslovujúc vzývanie „Sub tuum praesidium“ (Pod tvoju ochranu).
Toto vzývanie sa modlíme takto:
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich
prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna
a požehnaná.
(Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne
despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa et
Benedicta.)
Touto žiadosťou o príhovor Svätý Otec prosí veriacich celého sveta o modlitbu, aby
Svätá Matka Božia vzala Cirkev pod svoj ochranný plášť: aby ju chránila pred útokmi Zlého,
veľkého žalobcu, a robila ju zároveň stále viac vedomou si vín, pochybení, zneužití
spáchaných v súčasnosti i v minulosti a usilovnou zápasiť bez akéhokoľvek zaváhania, aby zlo
nezískalo prevahu.
Svätý Otec tiež požiadal, aby sa modlitba Svätého ruženca počas mesiaca októbra
ukončovala modlitbou pochádzajúcou od Leva XIII.:
Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom
diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú
po svete. Amen.
(Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli
esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in
mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.)
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