„Jako jsi mne poslal do světa,tak i já jsem je poslal do světa.“ (J 17,18)
Modlitba za XV. Řádnou generální kapitulu SFŘ
Nebeský Otče,
zapal v nás oheň, který vedl svatého Fran ška z Assisi, aby hlásal evangelium všem.
Abychom během celého života dokázali ch t svědčit o Tvé lásce svým životem i slovy.
A abychom toužili žít chudě a pokorně podle příkladu našeho Sera nského otce
svatého Fran ška.
Vyznáváme,
že často selháváme v četbě poselství, v přijímání podnětů dynamické síly evangelia
k vnitřní proměně, abychom byli kajícími bratry a sestrami, a tak abychom byli dětmi
nebeského Otce a snoubenci, bratry a matkami našeho Pána Ježíše Krista.
Předkládáme Ti
své hříchy a nedostatky, které zakrývají Tvůj poklad.
Nedostatečně využíváme dary a schopnos , které jsi nám dal, ve službě pro dobro
Tvého lidu. Velmi často jsme odmítli být solí Země a světlem světa.
Učiň nás Svými dobrými učedníky,
abychom přinášeli ovoce hodné pokání, a tak mohli budovat svět, který je bratrštější
a více odpovídá evangeliu.
Pane Ježíši Kriste,
jako Otec poslal Tebe do světa, tak Ty posíláš do světa nás.
Pane Ježíši Kriste,
učiň, abychom zářili jako hvězdy na noční obloze.
Mnozí z nás vypadají podobně, ale přesto jsou odlišní. Dej, abychom vyzařovali Tvé
světlo na všechny bez ohledu na to, zda jsou dobří nebo špatní, bez ohledu na to, zda
jsou boha nebo chudí, bez ohledu na to, zda jsou černí nebo bílí, aby Tě mohli uvidět
i ve chvílích temnoty a tak mohli najít cestu, která je přivede k Tobě.
Pane Ježíši Kriste,
učiň, ať jsme jako okna katedrál, která ukazují Tvůj obraz a Tvé světlo.
Jsou průhledná a přece plná barev. Hlásají Tvou slávu a krásu a zároveň zůstávají
Tvými pokornými nástroji.
Duchu svatý,
otevři naše srdce, naše oči a naše uši, abychom mohli být naplněni láskou a slovem
našeho Pána Ježíše Krista, když v bratrském duchu slavíme tuto Generální kapitulu.
Ať neustále hledáme to, co nás sjednocuje a radujeme se z Tvého velkého daru
a našeho pokladu, kterým je naše fran škánské světské povolání.
Amen

