
Modlitba za čistotuModlitba za čistotu

Pane  Ježíši  Kriste,  ty  jsi  v  naší  době
opakovaně  poslal  svou  nejčistší  matku
Marii,  aby nás volala  k lítosti  nad našimi
hříchy, k očišťování myšlení, slov i skutků
a  k  pokání  za  svět,  ve  kterém  žijeme.
Vyznáváme  svou  vlastní  zkaženost  a
prosíme,  abys  očistil  nás,  naše  rodiny  a
národ. Ochraňuj naše biskupy a kněze, aby
žili  věrně  v  čistotě,  v  souladu  se  svým
povoláním. Dej všem duchovním pastýřům
vůli,  odvahu a horlivost k tomu, aby učili
mládež povinnosti a radosti pohlavní čistoty
a manžele úctě k celistvosti  jejich svazku,
aby  bylo  jejich  manželské  objetí  vždy
otevřené daru života a jejich vzájemná láska
rostla. Ať naše církev a náš národ prospívají
v  opravdovosti  a  lásce.  Tobě  Pane  Ježíši
s Otcem  a  Svatým  duchem  buď  všechna
sláva na věky věků. Amen.

Napsáno k příležitosti 25. výročí encykliky Humanae vitae.
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