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Novéna za lidi závislé na hazardu 

I dnes mnoho lidí trpí kvůli závislosti na hazardu a mnoho dalších lidí trpí s nimi. Jen za dnešní den padlo do 

automatů v České republice dalších 140 milionů korun. Prosme za všechny tyto lidi i za politiky v našich 

městech a obcích, kteří mají možnost tento typ podnikání zakázat, aby měli sílu se vzdát příjmů, které díky 

daním z hazardu proudí do městských pokladen. Nedá se přesně zjistit kolik peněz naopak padne na boj s 

negativními průvodními jevy tohoto podnikání. I kdyby se to však zjistit dalo, stejně to není tak důležité jako 

svoboda lidské duše. 

 

Modlitba o milost pravé svobody 

Dlouho jsem se domníval, Pane, že jsem svobodný, to znamená, že mohu dělat, co chci, cokoli, co mi projde 

hlavou a srdcem. I ty nejbláznivější věci. Ty to víš: Chtěl jsem ochutnat všechno, i tehdy, když to nebylo dobré. 

Ovšem, především to. Chtěl jsem všechno poznat a všeho užít. Nejraději bych byl všechno zkusil. Nenáviděl 

jsem volbu. Měl jsem snad zemřít, aniž bych vychutnal všechno, co život nabízí, když je člověku dvacet let? 

 

Velmi dlouho jsem tomu věřil, Pane, a často mě překvapí, že na to pořád ještě myslím. A trpím. A trpím, že 

nemohu mít všechno.  
Proto bych byl rád, Pane, abys mě naučil pravé svobodě. Abych konečně rozeznal pravý smysl svého života.  

 

K tomu bych musel najít oči svého dětství. K tomu bych musel hluboko v sobě spatřit něco čistého, co mi 

vypráví o tobě. Něco nedotknutelného. K tomu bych rád nalezl znova na dně minulosti - tohoto neradostného 

haraburdí - onu věčnou tvář, která pozoruje můj život. 

 

"Skutečně, Pán je zde a já jsem to nevěděl." (Gn 28,16) 

 

Být svobodný, Pane, dnes to vím, znamená chtít. Chtít to, co chceš ty, co miluješ ty. Stojím-li před volbou vzít 

prostě to, co bys zvolil ty. Být svobodný, Pane, znamená pokusit se potkat ve svém životě tvé myšlenky, tvé 

plány, tvé úmysly. A přizpůsobit své rysy rysům tvé tváře, tvé věčné tváře, jejímž obrazem jsem. 

 

1) neděle 29. září Vzkříšení Lazara (J 11, 31- 45) 

Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k 

hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla 

mu: »Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.« Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří 

přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: »Kam jste ho položili?« Odpověděli mu: 

»Pane, pojď se podívat!« Ježíš zaplakal, Židé říkali: »Hle, jak ho miloval!« Ale někteří z nich řekli: »Copak 

nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?« Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel 

ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: »Odstraňte ten kámen!« Sestra zemřelého Marta mu 

namítla: »Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.« Ježíš jí odpověděl: »Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, 

uvidíš slávu Boží.« Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: »Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já 

jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že 

ty jsi mě poslal.« Po těch slovech zavolal mocným hlasem: »Lazare, pojď ven!« Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i 

na rukou pruhy (plátna) a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: »Rozvažte ho a nechte odejít!« 

 

Mrtvý Lazar leží v hrobě. Člověk se závislostí je hluboko zakořeněn ve svojí závislosti. Nikoho nepotřebuje. Okolí ho 

nezajímá a leckdy se nikdo nezajímá o něj. Lazar se z vlastní vůle nemohl hýbat, stejně jako člověk se závislostí je odkázán 
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na pomoc zvenku. Má touhu po životě a po lepších vztazích, ale samotnému to jde těžko. Pane, prosíme Tě, na přímluvu 

sv. Rafaela uzdrav všechny závislé mocí svého Svatého Ducha. 

 

2) pondělí 30. září Vzkříšení mládence z Naimu (Lk 7,11-17)      

Potom se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se 

přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji 

doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: »Neplač!« Přistoupil k márám a dotkl se 

jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: »Mládenče, pravím ti, vstaň!« Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho 

vrátil jeho matce Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: »Veliký prorok povstal mezi námi« a »Bůh 

navštívil svůj lid!« Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.  

 

Mládenec byl mrtvý jen chvíli. Nesou ho jiní a jeho matka nad ním pláče. Pláč a modlitba matky má obrovskou moc. 

Vzpomeňme na sv. Moniku. Pane, dej sílu matkám a příbuzným, aby dokázali s láskou pomoci svým závislým synům a 

dcerám. 

 

3) úterý 1. října Vzkříšení Jairovy dcery (Lk 8,40-42,49-56 - vynechaná část o krvácející ženě) 

Když se Ježíš vracel, lid ho přivítal, protože všichni na něj čekali. A hle - přišel jeden muž - jmenoval se Jairos a 

byl představeným synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a prosil ho, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou 

dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Cestou tam se na Ježíše lidé v zástupech tlačili. 
[...] 

Zatímco ještě mluvil, přišel někdo z domu představeného synagógy se zprávou: »Tvá dcera je mrtvá. Už 

Mistra neobtěžuj!« Ježíš to uslyšel a řekl mu: »Neboj se, jen věř, a bude zachráněna!« Když přišel k domu, 

nedovolil, aby tam s ním někdo vešel kromě Petra, Jana a Jakuba spolu s otcem a matkou (toho děvčete). 

Všichni nad ní plakali a naříkali. On však řekl: »Neplačte! Neumřela, jenom spí.« Posmívali se mu, protože 

věděli, že zemřela. On však ji vzal za ruku a zavolal: »Dívko, vstaň!« A vrátil se jí život a okamžitě vstala. 

Poručil, aby jí dali jíst. Její rodiče byli z toho celí užaslí. On jim však nařídil, aby nikomu neříkali o tom, co se 

stalo. 

 

Jairova dcera umírá. Z lidského hlediska není velká naděje. Ježíš jí vrátil život krátce po smrti. Ano, Ježíš má moc 

dotknout se někoho, kdo je na pokraji smrti. Pane prosíme Tě dej rodičům závislých dětí odvahu požádat o odbornou 

pomoc. Pane, prosíme Tě za všechny lékaře a terapeuty, dej jim moudrost, vytrvalost a lásku k závislým klientům. 

 

4) středa 2. října Uzdravení chromého v Kafarnauu (Lk 5,17-26) 

Když jednoho dne učil, seděli kolem farizeové a učitelé Zákona, kteří přišli ze všech možných míst v Galileji i 

v Judsku a z Jeruzaléma. Moc Páně v něm působila, aby uzdravoval. Tu přinášeli muži na lehátku člověka, 

který byl ochrnulý, a pokoušeli se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když ho pro zástup lidí neměli kudy 

pronést, vystoupili na střechu, a otvorem ve stropě ho i s lehátkem spustili doprostřed před samého Ježíše. 

Když viděl jejich víru, řekl: »Člověče, odpouštějí se ti hříchy!« Učitelé Zákona a farizeové začali uvažovat: »Co 

je to za člověka? Dopouští se rouhání! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh.« Ježíš však poznal jejich 

myšlenky a řekl jim: »O čem to v srdci uvažujete? Co je snadnější - říci: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 

'Vstaň od choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy« - řekl ochrnulému: 

»Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!« A on před nimi hned vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a 

velebil Boha. Všechny pojal úžas a velebili Boha. Byli plní bázně a říkali: »Dnes jsme viděli něco 

podivuhodného!«  
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Chromý žije, ale ještě pořád se nemůže pohybovat z vlastní vůle. Je schopen komunikovat s okolím, ale potřebuje pomoc. 

Pane, prosíme tě za přátele lidí se závislostí, aby dokázali říct jasné slovo, když hrozí nový pád. Jsou známy případy kdy 

“kamarádi” stáhli člověka vyléčeného ze závislosti zpět. Ale přátelé mají i pozitivní moc, mohou ukázat krásné stránky 

života. 

 

5) čtvrtek 3. října Uzdravení slepého v Betsaidě (Mk 8,22-26)      

Když přišli do Betsaidy, přivedli mu jednoho slepce s prosbou, aby se ho dotkl. On vzal toho slepého za ruku, 

vyvedl ho ven z vesnice, dotkl se slinou jeho očí, vložil na něho ruce a ptal se ho: »Vidíš něco?« On pozvedl oči 

a odpověděl: »Vidím lidi, vidím je jako stromy - a chodí.« Potom mu znovu vložil ruce na oči. Tu se mu 

projasnil zrak, byl uzdraven, takže viděl všechno úplně jasně. Poslal ho domů a řekl: »Ale do vesnice nechoď!«  

 

Slepý je schopen sám chodit, ale nemůže si určit směr, proto ho přivedli k Ježíšovi jeho přátelé. Pane myslel jsem si, že mě 

úplně uzdravíš. Vypadalo to tak nadějně, ale už jsem znovu zpátky ve starých kolejích. Uzdravení nebylo úplné. Pane 

proč? Jedno přísloví říká: “Není hanba padnout, ale je hanbou zůstat ležet.” Pane, prosíme tě za všechny lidi se závislostí, 

kteří znovu upadli, aby měli sílu zase vstát. 

 

6) pátek 4. října Uzdravení slepého cestou do Jericha - Pane, ať vidím (Mk 10,46-52) 

Přišli do Jericha. Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák 

- Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: »Synu Davidův, Ježíši, smiluj 

se nade mnou!« Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: »Synu Davidův, smiluj se nade 

mnou!« Ježíš se zastavil a řekl: »Zavolejte ho.« Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: »Buď dobré mysli, vstaň, 

volá tě!« On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: »Co chceš, abych pro tebe udělal?« 

Slepec odpověděl: »Mistře, ať vidím!« Ježíš mu řekl: »Jdi, tvá víra tě zachránila!« A ihned začal vidět a šel tou 

cestou za ním. 

 

Slepý sedí u bran Jericha. Slyší, že kolem prochází Prorok. Uvědomuje si, že je to jeho životní příležitost. Rozhoduje se, že 

ji nepustí, a hlasitým křikem upozorňuje na sebe a svůj problém. Pane, prosíme tě za lidi se závislostí, kteří si uvědomili 

svůj problém, aby našli sílu vyhledat pomoc. 

 

7) sobota 5. října Emauzští učedníci - Otevřely se jim oči (Lk 24,13-35) 

Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. 

Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k 

nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: »O čem to cestou spolu 

rozmlouváte?« Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: »Ty jsi snad jediný, 

kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!« Zeptal se jich: »A co se stalo?« Odpověděli mu: 

»Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží 

a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit 

Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně 

ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z 

našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.« A on jim řekl: »Jak jste 

nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít 

do své slávy?« Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) 

Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho 

naléhali: »Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.« Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. 

Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim 

otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: »Což nám nehořelo srdce, když k nám na 
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cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?« Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli 

pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: »Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.« Oni sami pak 

vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 

 

Emauzští učedníci zažili velikonoční události, ale vůbec je nechápou. Ani nepoznali Ježíše, když se k nim přidal na cestě. 

Otevřely se jim oči, když lámal chléb. Pane, prosíme tě za vyléčené závislé, aby dobře využili znovunabytou svobodu. 

 

8) neděle 6. října Samařská žena - Pane, dej mi napít (J 4,5-15) 

Přišel tedy k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu 

Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem 

poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: »Dej mi napít.« - Jeho učedníci totiž odešli 

do města, aby koupili něco k jídlu. - Samařská žena mu odpověděla: »Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, 

Samaritánku?« Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: »Kdybys znala Boží dar a (věděla), kdo 

ti říká: 'Dej mi napít', spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.« Žena mu namítla: »Pane vždyť ani 

nemáš (vědro), a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec 

Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?« Ježíš jí odpověděl: »Každý, kdo se 

napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale 

voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.« Žena mu řekla: »Pane, 

dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.« 

 

Samařanka je udivena, že od ní Ježíš chce vodu. Přece se spolu nestýkáme. Ježíš sám pak nabízí Samařance vodu. Ta ji 

chce, aby nemusela chodit ke studně. Pane, prosíme Tě, dej bývalým závislým sílu hledat pramen, který tryská do života 

věčného. 

 

9) pondělí 7. října Nikodém (J 3,1-6) 

Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: 

»Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-

li s ním Bůh.« Ježíš mu odpověděl: »Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit 

Boží království.« Nikodém mu namítl: »Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže podruhé vejít 

do mateřského lůna a narodit se.« Ježíš odpověděl: »Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody 

a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.  

 

Nikodém přišel za Kristem v noci. Ježíš vznesl zvláštní myšlenku, že každý se musí narodit znovu. I vyléčení závislí se 

musejí narodit znovu. Protestantský pastor David Wilkerson, který pracoval s drogově závislou mládeží v New Yorku, 

říkal, že velká většina narkomanů byla definitivně vyléčených, až když přijali křest Duchem Svatým. Pane, prosíme, ať se 

uzdravení závislí znovu narodí z vody a Ducha. Dej jim svého Ducha, aby je úplně uzdravil a dal jim sílu přemáhat 

pokušení k návratu do starých kolejí. 

 

Odborná pomoc 

Pokud byste věděli o někom, kdo by potřeboval odbornou pomoc, můžete se obrátit například na Občanské 

sdružení Podané ruce www.podaneruce.cz, telefon 543 249 343. 

 

Komentáře vypracoval jáhen František Ponížil, 2013. 

http://www.podaneruce.cz/

