ADORÁCIA S DONOM TITUSOM ZEMANOM
Praktická poznámka:
Piesne (súčasťou sú aj hypertextové odkazy) sú uvádzané ako príklady a inšpirácia pre váš vlastný výber. Potešíme sa,
ak nám dáte vedieť o vašej skúsenosti s adoráciou a poskytnete nám podnety pre vznik ďalších pastoračných materiálov
na adrese info@tituszeman.sk

PIESEŇ

Taizé, J. Berthier - Adoramus te O Christe

(počas nej kňaz prinesie Oltárnu sviatosť)

(hlasy a nástrojové party)

ÚVOD
Pane Ježišu, padáme pred tebou na kolená, lebo chceme vyjadriť týmto našim gestom, že Ty si náš Pán.
Chceme v tejto chvíli spočinúť pri tebe. Nech tento čas nášho stretnutia je časom milosti a radosti. Vieme,
že len v týchto vzácnych chvíľach, keď ostávame s Tebou, dokážeme nachádzať zmysel našho života. Prišiel
si k nám, stal si sa človekom, aby si ukázal Otcovu lásku voči nám. Táto láska sa ukazuje konkrétnym skutkom tvojej obety na kríži. Dal si život za nás, aby sme my mohli žiť. Prosíme ťa o milosť Ducha Svätého,
aby sme využili túto chvíľu a spočinuli v tvojej Láske.

PIESEŇ

Heartbeat - Bližšie

BIBLICKÝ ÚRYVOK (JN 15, 13 – 17)
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte,
čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás
priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa,
ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo;
aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa
milovali navzájom.”

ZAMYSLENIE
Pane Ježišu, ty nám všetkým ponúkaš svoje priateľstvo, svoju lásku. Ak ju prijmeme, vstúpime do tohto
víru lásky. Nie našou silou a zásluhou, ale vďaka tvojej milosti a tvojmu vyvoleniu. Takto si si vyvolil aj dona
Titusa Zemana, saleziána-kňaza, ktorý na základe hlbokého vzťahu s tebou bol ochotný ísť až za hranice.
Lebo láska nepozná hranice. Má svoje právo, a tým právom je obeta. Dona Titusa si naučil milovať do krajnosti, milovať tých, ku ktorým bol poslaný. Tak ako don Bosco i Titus žil pre druhých a robil pre nich všetko.
Pane, pomôž nám, aby sme dokázali vykročiť za hranice svojej identity. Daj, aby sme podľa príkladu dona
Titusa dokázali vytvoriť vzťah s Tebou a žili pre tých, ktorých nám posielaš. Nazval si nás priateľmi. Chceme
sa stať tvojimi nástrojmi a dávať tento dar priateľstva ďalej.
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TICHO A POTOM PIESEŇ

Saleziáni, R. Flamík – Žalm 130 - Z hlbín volám k tebe, Pane

BIBLICKÝ ÚRYVOK (MK 8, 34 – 35)
„Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život
pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.”

ZAMYSLENIE
Pane, Ježišu, ty si daroval svoj život, aby si nás naučil, že aj my máme darovať svoj život. Uvedomujeme si,
že iba pri pohľade na tvoj kríž sa môžeme stať tvojimi učeníkmi. Don Titus sa nebál počas života obhájiť
tvoj kríž, hoci ho nepriatelia zvesili a hanobili. Vyznal, že je ochotný ťa nasledovať. Bez kríža nemôžeme
byť tvojimi skutočnými učeníkmi.
Pane, chceme sa rozhodnúť nasledovať ťa. No vieme, že nás to bude stáť veľa síl. Každý deň nás pozývaš
zobrať svoj kríž: kríž našich slabostí, našej ľudskej krehkosti, všetkých našich hriechov; pozývaš nás vziať
svoj kríž v podobe služby a obety, v dávaní našich darov a času pre druhých; pozývaš nás niesť kríž našich
povinností v rodinách, na pracoviskách, v školách a v strediskách; pozývaš nás zobrať svoj kríž pri všetkých
našich aktivitách, kde darúvame samých seba. Prosíme ťa, Pane, uč nás trpezlivo niesť tento kríž, lebo
vždy, keď dávame seba a svoj čas, nachádzame Teba a Tvoju lásku. Lebo kto by si chcel život zachrániť,
stratí ho, ale kto stratí svoj život pre Teba, Pane, zachráni si ho...

TICHO A POTOM PIESEŇ

Rieka života, J. Riddle - Nežne zlomený
PROSBY
Pane Ježišu, v pokore nášho srdca ti chceme predniesť naše prosby a verní tvojmu prísľubu proste a dostanete, ťa skrze tvojho služobníka dona Titusa žiadame, aby si nás vypočul:
Pane, prosíme ťa za celú Cirkev, za tvojho služobníka pápeža Františka a všetkých predstavených, aby vykonávali službu podľa tvojho príkladu: „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život“ – prosme Pána.
Pane, prosíme ťa za mladých ľudí, aby sa dokázali správne rozhodovať vo svojich životoch, aby nachádzali
riešenia v Tebe tak ako don Titus, ktorý i v ťažkých situáciách našiel v tebe útechu a posilu – prosme Pána.
Pane, prosíme ťa za všetkých trpiacich, posledných a opustených, daj aby v nás našli ochotných bratov a sestry,
ktorí strácajú svoj život, lebo v nich si Ty našou spásou - prosme Pána.
Pane, prosíme ťa za všetkých, ktorí hľadajú svoje povolanie, daj, aby v Duchu Svätom odpovedali na tvoje pozvanie spolupracovať na Božom kráľovstve a aby na príhovor dona Titusa odpovedali i totálnym darovaním
svojho života Tebe – prosme Pána.

CHVÍĽA TICHA

VÝZVA KŇAZA NA MODLITBU PÁNA – OTČE NÁŠ
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EUCHARISTICKÁ PIESEŇ - TANTUM ERGO
napr. JKS 317, gregoriánsky chorál , Déodat de Séverac – úprava pre miešaný zbor (noty)

MODLITBA PRED POŽEHNANÍM
Pane Ježišu, ty si prítomný v najsvätejšej Oltárnej sviatosti,
prosíme ťa, aby sme vždy čerpali silu z tohto nevyčerpateľného
prameňa, ktorý napájal i tvojho služobníka dona Titusa Zemana,
a tak mohli s Tebou raz okúsiť blaženosť večného života.
Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

POŽEHNANIE
ZÁVEREČNÁ PIESEŇ

Križiaci, M. Fedoráková – Nech sa stane
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