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UT UNUM SINT
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Blahoslavená Marie Gabriela Sagheddu, narozená 17.března 1914 v Dorgali (Nuoro Sardinie), vstoupila ve dvaceti letech do trapistického kláštera v Grottaferratě u Říma
(později přestěhován do Vitorchiana u Viterba). V prostotě srdce obětovala svůj život za
jednotu všech křesťanů. Pán přijal její oběť, kterou dokonala v neděli Dobrého Pastýře,
23.dubna 1939. Byla blahořečená 25.ledna 1983. Její tělesné ostatky jsou uloženy v kapli,
která patří ke klášteru ve Vitorchianu.

NOVÉNA K BLAHOSLAVENÉ
MARII GABRIELE
ÚVOD
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen
„Říkám vám: Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám.“

(Lk 11,9)

Radujte se, protože i když mě neuvidíte, budu vás moci navštívit a obejmout. Cítím, že moje láska k vám roste. Buďte
klidní, protože tam nahoře vám budu užitečnější mnohem víc, než bych byla zde, neboť odtamtud uvidím jasně všechny
vaše potřeby a budu se moci více přimlouvat
(z posledniho dopisu mamince)
u Pána .
MODLITBA

Bože, Věčný Pastýři, který jsi vzbudil v blahoslavené panně Marii Gabriele,, touhu obětovat svůj
život za sjednocení křesťanů, dej, ať se na její přímluvu přiblíží den, kdy tě u tvého oltáře Slova a
Chleba všichni věřící budou chválit jedním srdcem a jednou duší.
Úděl nám také milost... , o kterou tě prosíme na její přímluvu.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.
Otčenáš – Zdrávas Maria – Sláva Otci

1. den
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil
tebe.“ (Jan 17,1)
Úplně jsem se odevzdala do rukou Páně a mé srdce a moje duše se ponořily v hluboký pokoj a
radost.
( z dopisu zpovědníkovi)

MODLITBA
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2. den
„Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal.“ (Jan 17,2)
Svět často klame, avšak Ježíš je věrný svému slovu, že dá stonásobek v životě časném i věčném.
(z dopisu tetě)

MODLITBA
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3. den

„Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše
Krista.“ (Jan 17,3)
Ježíšova láska je opravdu velká a žádné stvoření, byť nejdokonalejší, se nedokáže této lásce
vyrovnat.
(z dopisu mamince)
MODLITBA
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4. den
„Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal.“ (Jan 17,4)
Toužím po svatosti ve smyslu dokonalého plnění svých povinností.
(z dopisu mamince)

MODLITBA
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5. den
„Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje
slovo.“ (Jan 17,6)
Přeji si, abyste rostli ve svatosti a v odevzdanosti do vůle Boží a neustále se modlím, aby k tomu
Pán k tomu dal vám potřebné milosti.“
(z dopisu mamince)

MODLITBA
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6. den
„Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji.“ (Jan 17,9)
Mou jedinou útěchou je modlit se, jak nejlépe mohu.
(z dopisu Matce M. Pie G.)

MODLITBA
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7. den
„Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu,
které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.“ (Jan 17,11)
Jsem slabá, to je pravda, ale Pán, který zná moji slabost a příčinu mé bolesti, mi odpustí, o tom
jsem přesvědčena.
(z dopisu Matce M.Pie G.)

MODLITBA
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8. den

„Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal.“
(Jan 17,12)
Je třeba mít trpělivost a hodně se modlit, Pán nás jistě nakonec vyslyší.
(z dopisu sestře Janě)

MODLITBA
9. den

„Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že
ty jsi mě poslal.“
Jan 17,21

Jsem stále spokojená, a i když někdy trpím, nebrání mi to přebývat v radosti Páně.
(z dopisu mamince)

MODLITBA

