POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH II
Bratři a sestry, při svátosti pomazání se jedná o zvláštní dar Ducha Svatého.
Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk
překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je
darem Ducha Svatého, který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti
pokušením zlého ducha, to je proti malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato
podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést nemocného k
uzdravení duše, ale i těla, je-li to vůle Boží.
Každá nemoc či utrpení, kterými člověk na své životní pouti prochází, je
zvláštním způsobem „voláním“ Ducha Svatého po dobrovolném přijetí takové
skutečnosti podle příkladu Ježíše Krista. Dalším krokem věřícího by měla být
takto přijatá oběť věnována na Boží úmysl. Ze životopisů svatých známe tyto
příklady oběti: za nevěřící, za kněze, za ochranu národa proti válce atd. Proto je
velmi vhodné, aby se nemocní spojovali i ve svém stavu s církví trpící, církví
bojující modlitbou svatého růžence a svou nemoc přijímali ve prospěch
uzdravení vztahů v rodině nebo jiných bližních, za jejich víru a za spásu vlažných
duší.
Pomazání olejem svěceným na Zelený čtvrtek v sobě nese jak sílu uzdravení a
úlevy od bolesti, tak i znovunabytí zdraví, jak to z praxe známe. Boží vůle se
projevuje účinně v této svátosti, protože Bůh touží milovat své děti do krajnosti
a beze zbytku.
Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se mnohem
důvěrněji s Kristovým utrpením; je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel
plody připodobněním k výkupnému utrpení Spasitele. Utrpení, následek
dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spasitelném
díle.
Nemocní, kteří přijímají tuto svátost a dobrovolně se přidružují ke Kristovu
utrpení a k jeho smrti, jsou tak „prospěšní Božímu lidu“. Slavením této svátosti
ve společenství svatých se církev přimlouvá za zlepšení stavu nemocného. A
nemocný opět milostí této svátosti přispívá ze své strany k posvěcení církve a k
dobru všech lidí, pro které církev trpí, a obětuje se skrze Krista Bohu Otci.
Příprava na poslední přechod. Je-li svátost nemocných udělována všem, kteří
trpí těžkou nemocí nebo slabostí, tím spíše ji dostávají ti, kteří se chystají
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opustit tento život. Pomazání nemocných dokonává naše připodobnění se
Kristově smrti a vzkříšení, započaté křtem. Doplňuje svatá pomazání, která
poznamenávají celý křesťanský život: křestní pomazání, které v nás zpečetilo
nový život a biřmovací pomazání, které nás posílilo pro životní boj. Toto třetí,
(poslední) pomazání ochraňuje konec naší pozemské existence jakoby pevnou
hradbou se zřetelem na poslední boje před vstupem do Otcova domu.
Nyní se ještě pomodlíme modlitbu za dar zdraví.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi přítomný v Nejsvětější svátosti oltářní ve své
Církvi, a že stále působíš ve svých znameních a divech. Děkujeme ti za tvou
lásku a tvou moc, která nemá hranic. Dotkni se nás a uzdravuj nás, abychom
mohli svědčit o tvé moci.
To jsi ty sám, vzkříšený Kristus, který kráčí mezi námi a zachraňuje svůj lid.
Víme, že jsi ještě nezměnil své pracovní metody a svůj úkol na této zemi, že
přinášíš slovo spásy a uzdravuješ nemocné. Vidíme, jak se opakuje evangelium,
když ty mocně působíš mezi námi. Navštěvuješ svůj lid a probouzíš
spásonosnou sílu, která osvobozuje a uzdravuje.
Proto buď oslaven, náš Pane a Spasiteli. Jsi pánem i věcí nemožných. Jsi živý a
církev a Boží lid mají od tebe moc Ducha Svatého. A mají svědčit, že ty jsi živý,
živoucí, že dáváš život v hojnosti a my tě chceme nechat jednat s celou mocí
Ducha Svatého a prohlašovat s mocí a účinností:
„Kristus žije, je zde mezi námi a uzdravuje nás, aby se zjevila sláva Boží a
milosrdenství jeho srdce.“
Bože dej, ať vzroste naše víra v přítomnost vzkříšeného Ježíše mezi námi.
Pane Ježíši, prosíme, uzdravuj tyto nemocné pro své svaté rány. Ano Pán nás
chce posílit, potěšit a uzdravit. Důvěřujme Bohu, otevřme se jeho uzdravující
moci ve jménu Ježíšově. A přijměme toto uzdravení pro lásku Ježíše Krista, pro
slávu jeho jména.
Pane Ježíši, věříme, že nás miluješ; chválíme tě a velebíme tě, jako svého
jediného Spasitele a Pána. Prosíme tě, uzdrav nemoci přítomných, daruj nám
úplné uzdravení a osvoboď nás. Polož na nás své zraněné ruce a dej, ať tvoje
uzdravující síla prostoupí naše tělo; ať to, co je nemocné, zakusí mocnou sílu
tvého uzdravujícího doteku. Posiluj nás, Pane, abychom mohli kráčet po tvých
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cestách a plnit všechny své povinnosti podle tvé svaté vůle. Chválíme tě, Ježíši,
děkujeme ti, Ježíši, Aleluja.
Bratři a sestry, když přichází Bůh, aby nás vnitřně osvobodil a uzdravil, v té
chvíli přijměme toto osvobození ve jménu Ježíšově. Přijměme toto uzdravení v
Ježíšově jménu. Přijměme tuto podanou Boží ruku a záchranu pro lásku Ježíše
Krista. To přichází k nám a mezi nás tentýž vzkříšený Ježíš z evangelia, tak jako
zavřenými dveřmi vstoupil do večeřadla mezi své apoštoly. Proto můžeme i
dnes oznamovat lidem, že Ježíš je stále živý, milující a působící ve své církvi.
Jeho moc a slitování nemá hranic. On je Pánem zázraků a věcí nemožných.
Vzkříšený Ježíš kráčí mezi námi, uzdravuje a zachraňuje svůj lid. On jedná a
přináší spásu. Proto se modleme: "Pane, probuď svůj lid, otřes s hříšnými a ukaž
prostřednictvím uzdravení a obrácení, že žiješ. A dávej své uzdravení a život v
hojnosti těm, kdo věří ve tvé jméno. Ježíši, jednej v nás s celou mocí Ducha
Svatého. Projev Boží lásku a milosrdenství těmto Božím dětem, aby i ony byly
tvými svědky. Amen."
Bratři a sestry, proto prohlašuji s mocí a účinností, že Kristus vstal z mrtvých,
žije a je zde mezi námi. Nepřišel kvůli zdravým, ale nemocným, nepřišel povolat
spravedlivé, ale hříšníky. V Ježíšově jménu a jeho moci, vyhlašuji osvobození od
vašich problémů, nemocí a starostí. Ať vás naplní milosrdná láska Srdce Ježíšova
a zaplaví vaše životy živou vodou své spásy.
Pane Ježíši, chválíme tě a děkujeme ti, že dáváš život a smysl svému stvoření.
Tvůj Utěšitel Duch Svatý k nám přichází, aby nás posílil a vysvobodil, a my víme,
že milující dobrota našeho Boha je všechno, co kdy budeme potřebovat. Ach
Duchu Svatý, sladký utěšiteli, přijď právě teď. A dotkni se nás svou jemnou
rukou a uzdrav nás. Potřebujeme tvůj dotyk, abys nás uzdravil na duši i na těle
a přinesl pokoj této zemi. Přišel čas, kdy se všichni lidé, Duchu Svatý, musí
rozhodnout, jestli budou žít jen pro tento svět, nebo budou žít s tebou a pro
tebe. Země čeká a také každý z nás čeká na tvoji mocnou ruku, aby nás vedla do
zaslíbené země.
Ach Duchu Svatý, veď nás zde a teď. Sestup na nás, dotkni se nás, uzdravuj
všechny přítomné a daruj nám své požehnání.
Amen
3 x řekněme: Přijď Duchu Svatý a naplň nás.
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