Týden modliteb za mládež

10. - 17. 4. 2011

Úvod
České Budějovice, 4. ledna 2011
Bratři a sestry,
krásou křesťanské modlitby je, jak nás naučil modlit se sám
Kristus Pán, důvěrné a důvěryplné spočinutí v Boží blízkosti.
V něm zakoušíme radost a pokoj z Božího milosrdenství
a velkorysosti. Neméně úžasné je, že se modlíme za naše bližní
a za různé potřeby.
Proto Vás, bratři a sestry, jako Vaši biskupové žádáme
o intenzivní společné modlitby za naši mládež
v postním týdnu od 10. do 17. dubna 2011.
Naše doprovázení modlitbou se může stát výrazem naší lásky
i starostlivosti o jejich lidský i křesťanský rozvoj.

Mons. Jiří Paďour OFMCap.
biskup českobudějovický
biskup delegát ČBK pro mládež
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Modlitba
Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,
aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie
nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.
Zdrávas Maria....
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Neděle 10. dubna 2011 - Pozvání
Biblický text: Ez 37,12-14 (liturgický překlad)
Toto praví Hospodin Bůh:
„Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás
ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak
poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ - praví Hospodin.

Biblický text: Jan 11,25-27 (liturgický překlad)
Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“
Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má
přijít na svět.“
Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Nyní, v době, kdy Evropa velice potřebuje znovu objevit své křesťanské kořeny, se
setkáme v Madridu s mottem: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).
Proto vás zvu na tak důležitou událost pro církev v Evropě i ve světě. Přál bych
si, aby všichni mladí lidé – jak ti, kteří sdílejí naši víru v Ježíše Krista, tak také ti,
kteří váhají, jsou nejistí nebo v něj nevěří – mohli sdílet tuto zkušenost, která může
být pro jejich životy rozhodující. Je to zkušenost s Pánem Ježíšem, vzkříšeným
a živým, a s jeho láskou ke každému z nás.
. 		
		
				
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Jaké jsou mé „hroby“, z nichž bych měl/a být vyveden/a? Pochopil/a jsem, že můj vlastní hřích je zdrojem zla? Spoléhám se především na své síly,
schopnosti a zásluhy, nebo věřím, že Ježíš je jediný, kdo mmě může zachránit?
Už jsem někdy prožil/a osobní zkušenost s vysvobozující mocí Boží?
Úkol: Vyhraď si čas na dobré zpytování svědomí. Ke zpytování svědomí využij
dobré zpovědní zrcadlo. Vnímej v tichu a zklidnění, že tě Ježíš zve - skrze osobní
zkušenost s Ním - k novému životu.

				

-3-

Přímluvy
Ježíšovi vstoupily do očí slzy, když viděl zármutek svých přátel.
To svědčí o jeho soucitu. (Jan 11,33.35.38)
S důvěrou tedy přednesme své starosti o náš svět a volejme:
Pane, smiluj se.
Prosme za všechny, kdo byli pozváni k novému životu
a budou kdekoli na světě zanedlouho pokřtěni.
Prosme za pokoj, jednotu a vzájemnou úctu křesťanských církví.
Prosme za všechny, kdo nesou politickou, hospodářskou
a společenskou odpovědnost.
Prosme za lásku manželů, pokoj v rodinách,
za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí.
Prosme za sebe navzájem, abychom žili v síle Ducha Božího. (Řím 8,8-9)
Prosme za nemocné a trpící, aby nezůstali bez pomoci
a silou víry nesli svůj úděl.
Prosme za opuštěné, opovrhované a za ty, kterým se nedostává soucitu.
Prosme za umírající, aby se ke slávě Boží smířili s Bohem i s lidmi.
Pane, vyslyš nás, když prosíme za svět, vždyť u tebe je slitování
a hojnost milosrdenství. (Žl 130)
Tobě buď chvála na věky věků.
Amen.
Přímluvy podle www.brevnov.cz
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Pondělí 11. dubna 2011 – U zdroje vašich nejhlubších tužeb
Biblický text: Jan 8,9b-11 (ČEP)
Zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali?
Nikdo tě neodsoudil?“
Ona řekla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš jí řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Člověk byl stvořen pro něco velkého, pro nekonečno. Nikdy mu nebude stačit nic jiného. Svatý Augustin měl pravdu, když řekl: „Neklidná jsou naše srdce, dokud nespočinou v tobě“. Touha po smysluplnějším životě je znamením,
že nás Bůh stvořil a že neseme jeho „otisk“. Bůh je život, a proto každé stvoření tíhne k životu. Protože jsme jako lidské bytosti stvořeni k obrazu Božímu, činíme tak jedinečným způsobem. Toužíme po lásce, radosti a pokoji.
Chápeme tedy, jak je absurdní domnívat se, že je potřeba odstranit Boha proto, aby člověk mohl skutečně žít! Bůh je zdrojem života. Vytěsnit Boha znamená oddělit se od tohoto zdroje a nutně se tak připravit o plnost a radost: „Vždyť
tvor se bez Stvořitele ztrácí.“ (II. vatikánský koncil, Gaudium et spes, 36).
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Mé nenaplněné touhy mne snadno mohou vést k tomu, že hledám
„zkratky“ k jejich naplnění. Často se mohu spíš vydat po svých cestách, než
po cestách Božích. Ježíš mě neodsuzuje, ale pevně mi říká, abych opustil cestu
hříchu. Jestliže to udělám, budu svobodný, budu opravdu člověkem - ponesu v sobě
čistý Boží obraz. Věřím tomu, že Boží přikázání mne o nic nepřipravují, nýbrž mi
naopak otvírají cestu svobody?
Úkol: Uvědom si dnes dobře své tělesné, duševní i duchovní potřeby a to, po čem
v srdci toužíš. Zkus o nich v modlitbě mluvit s Ježíšem. Rozhodni se pro cestu sebeovládání a vyprošuj si sílu jít touto náročnou cestou.
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Přímluvy
Bratři a sestry,
slova radostné Ježíšovy zvěsti vstoupila do našeho života. Prosme společně
Pána, aby všichni lidé zakoušeli blízkost Božího království:
Prosíme za církev, aby byla stále společenstvím, v němž je možné zakusit
Boží království.
Prosíme za ty, kdo se starají o děti a mládež, aby předávali pravé hodnoty
života.
Prosíme za lidi, kteří žijí v hojnosti a dostatku, aby pomáhali těm,		
kteří trpí hmotnou či duchovní nouzí, a starali se o ně.
Prosíme za mladé lidi spoutané různými druhy závislostí, 				
abys je osvobodil a daroval jim svobodu Božích dětí.
Prosíme za to, aby naše křesťanské svědectví bylo opravdu 			
radostnou zvěstí o záchraně.
Prosíme za zemřelé, kteří mladým lidem zasvětili svůj život,
aby se mohli radovat navěky ve tvém království.
Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, přišel,
aby nám ukázal a otevřel cestu do tvého království.
Dej nám vytrvalost a potřebné dary, abychom na této cestě vytrvali
a přiváděli na ni naše sestry a bratry.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Přímluvy: P. Roman Dvořák
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Úterý 12. dubna 2011 – V Kristu zapusťte kořeny,
na něm postavte základy

Biblický text: Nm 21,4b-9 (JB)
Cestou lid ztratil trpělivost. Mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli
z egyptské země? Abychom zemřeli na této poušti. Neboť zde není ani chléb ani voda;
téhle hladové stravy už máme až po krk.“ Tu Bůh poslal na lid ohnivé hady, jejichž
uštknutím mnoho lidí v Izraeli zahynulo. Lid přišel a řekl Mojžíšovi: „Zhřešili jsme, že
jsme mluvili proti Jahvovi a proti tobě. Přimluv se u Jahva, aby od nás ty hady odvrátil.“
Mojžíš se za lid přimlouval a Jahve mu odpověděl: „Zpodob si Ohnivce a dej ho
na nějakou korouhev. Kdokoli bude uštknut a podívá se na něj, zůstane naživu.“
Mojžíš tedy zpodobil měděného hada a dal ho na korouhev, a pokud některého
muže uštkl had, podíval se na toho měděného hada a zůstal naživu.

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Milí přátelé, stavějte svůj vlastní dům na skále, právě jako ten člověk, který „kopal
do hloubky“. Snažte se každý den jednat podle Kristova slova. Naslouchejte mu
jako skutečnému příteli, se kterým můžete sdílet svou cestu životem. Spolu s ním
naleznete naději a odvahu postavit se nesnázím a problémům, dokonce překonáte
zklamání a neúspěchy. Stále se vám nabízejí snadnější volby, ale vy sami víte,
že jsou nakonec klamné a nemohou vám dát vyrovnanost a radost. Jen Boží slovo
nám může ukázat pravou cestu a pouze víra, kterou jsme dostali, je světlem, které
osvěcuje naši cestu. Vděčně přijměte tento duchovní dar, který jste dostali od svých
rodin; usilovně a zodpovědně se snažte odpovědět na Boží volání a staňte se dospělými ve své víře. Nevěřte těm, kteří vám tvrdí, že nepotřebujete ostatní k budování
svého života! Najděte oporu ve víře svých blízkých, ve víře církve a děkujte Pánu,
že jste ji dostali a osvojili si ji!
			
					
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Proč ztrácím v životě nejčastěji trpělivost? Myslím si, že bude můj život
snadný a bezproblémový? Očekávám to snad od Ježíše? Ježíš mi nabízí především
jistotu naděje a vztahu víry. Jen jako dospělý/dospělá ve víře, bez dětinských představ, mohu najít opravdový pokoj a důvěru v Boží moc.
Úkol: Najdi své osobní cvičení v trpělivosti a zkus ho dnes taky uskutečnit.
Pros o trpělivost. Zkus sdílet s druhými to, co tě trápí a s čím si nevíš rady.
Každodenní tichá chvíle s Božím slovem tě může v trpělivosti a vytrvalosti posílit.
Poděkuj za společenství církve.
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Přímluvy
Bratři a sestry,
stále se máme za koho modlit – děkovat i prosit. Obraťme se k Otci a
vyprošujme lidem blízkým i vzdáleným milost a pokoj:
Otče, děkujeme za ty, kdo nám předali dar víry;
prosíme žehnej jim, a naplňuj je svým Duchem.
Otče, děkujeme za ty, kdo pro nás vytvářejí hodnoty potřebné
ke každodennímu životu; prosíme dej, ať jsme za to vděčni.
Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří jsou radostí a nadějí společnosti;
prosíme uděl jim, moudrost, aby se dobře rozhodovali.
Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří jsou ochotni ke službě;
prosíme, buď jim světlem, aby nacházeli své místo.
Otče, děkujeme za lidi, kteří pečují o nemocné a trpící; prosíme, 			
dej jim vytrvalost a trpělivost, aby byli nástrojem tvé blízkosti.
Otče, děkujeme za lidi, kteří šíří kolem sebe naději;
prosíme, dopřej umírajícím, aby se s takovými lidmi setkali.
Otče, s vděčností za vztahy, které den za dnem můžeme prožívat,
prosíme, abychom žili v neustálé vděčnosti a vzájemné pozornosti
po vzoru tvého vztahu s Kristem a Duchem Svatým.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Přímluvy: P. Roman Dvořák
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Středa 13. dubna 2011 – Pevně se držte víry
Biblický text: Dan 3,24-25.28-29 (liturgický překlad)
Král Nabuchodonosor užasl, rychle vstal a řekl svým dvořanům: „Copak jste
nevhodili tři svázané muže doprostřed ohně?“ Odpověděli a řekli králi: „Ano,
králi!“ (Král) pravil: „Hle, já vidím čtyři muže rozvázané, jak se procházejí
uprostřed ohně, není na nich úhony a vzhled čtvrtého je podobný Božímu synu.“
Tu zvolal Nabuchodonosor: „Požehnaný Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův,
jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali!
Přestoupili královský rozkaz a vydali svá těla, aby nemuseli uctívat žádného boha,
jedině Boha svého, a klanět se mu.“

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Pevně věříme, že Ježíš Kristus obětoval sám sebe na kříži, aby nám daroval svou
lásku. Při svém umučení nesl naše bolesti, vzal na sebe naše hříchy, získal pro
nás odpuštění a smířil nás s Bohem Otcem, a tak nám otevřel cestu k věčnému
životu. Takto jsme byli osvobozeni od největší překážky našeho života: otroctví hříchu. Můžeme milovat každého, dokonce i naše nepřátele, a můžeme sdílet tuto lásku s nejchudšími bratry a sestrami a se všemi, kdo mají těžkosti.
Milí přátelé, kříž nám často nahání hrůzu, protože vypadá jako popření života.
Ve skutečnosti je opak pravdou! Je to Boží „ano“ lidstvu, nejvyšší vyjádření jeho
lásky a pramen, ze kterého vyvěrá věčný život. Ve skutečnosti z Ježíšova srdce
probodeného na kříži vyvěrá tento božský život, stále dosažitelný pro ty, kdo pozvedají své oči k Ukřižovanému. Mohu vás tedy jen pobídnout, abyste objali Ježíšův kříž, znamení Boží lásky, jako pramen nového života. Není spásy jinde než
u Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých! Pouze on může osvobodit svět
od zla a umožnit šíření království spravedlnosti, míru a lásky, po kterém všichni
toužíme.
		
					
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Tři mládenci v babylonském zajetí si zvolili raději smrt, než by se podřídili králi, který od nich požadoval odpad od víry. Ježíš zemřel na kříži také pro
mne, abych našel/našla svobodu od hříchu. Opravdu se nepodřizuji tlaku svého
okolí a dokážu jednat odvážně? Nejsem spíše tím, kdo si omlouvá své hříchy tvrzením, že jsme jen slabí lidé, že po mně nikdo nemůže chtít takové hrdinství? Pro mé
svědectví mohou ostatní uvěřit v Ježíše...
Úkol: Odevzdej Ježíši svou polovičatost a kompromisy. V modlitbě můžeš vyjádřit
své pochybnosti, které tě třeba svírají, ale i důvěru, že Bůh mocí své absolutní lásky, kterou nám ukázal v Ježíši Kristu, zvítězí nad každým zlem.
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Přímluvy
Ježíš vstupuje do našich lidských zkoušek, vnitřních zápasů i vnějších
situací života. Pojďme za ním se svými prosbami a volejme:
Pane, smiluj se!
Prosíme tě, Ježíši, za tvou církev, ať je pradivým znamením spásy
a s odvahou říká lidem pravdu.
Prosíme tě, Ježíši, za mladé lidi, které voláš k úplné vydanosti v kněžství
nebo zasvěceném životě, ať odvážně odpovědí na tvé povolání.
Prosíme tě, Ježíši, za všechny, kteří jsou ve vážných životních zkouškách,
ať mají sílu udělat důležitá rozhodnutí.
Prosíme tě, Ježíši, za lidi, kteří trpí tělesnou nebo duševní nemocí, 		
ať prožijí tvou blízkost a posilu.
Prosíme tě, Ježíši, za naše (farní) společenství, ať se učíme
být si navzájem oporou a dokážeme překonávat odpuštěním
všechna nedorozumění a spory.
Prosíme tě, Ježíši, za mladé lidi, kteří tragicky zemřeli, ať v tobě 			
naleznou milosrdenství a spásu.
Ježíši, ty od nás nejen chceš odvážné svědectví křesťanského života,
ale provázíš nás a posiluješ nás mocí svého Svatého Ducha.
Přispěj nám na pomoc tam, kde jsme slabí a neschopní.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Přímluvy: P. Vít Zatloukal
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Čtvrtek 14. dubna 2011 – Věřit v Ježíše Krista,
					
aniž bychom ho viděli
Biblický text: Jan 8,51 (liturgický překlad)
Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí
smrt navěky!“

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Milí mladí přátelé, naučte se „vidět“ a „setkávat se“ s Ježíšem v Eucharistii, kde
je přítomen, je nám blízko a dokonce se stává pokrmem na naši cestu; ve svátosti pokání Pán zjevuje své milosrdenství a dává nám odpuštění. Poznávejte Ježíše
a služte mu v chudých, nemocných a v našich bratřích a sestrách, kteří mají těžkosti
a potřebují pomoc.
Vstupte do osobního rozhovoru s Ježíšem Kristem a rozvíjejte ho ve víře. Poznejte
ho lépe četbou evangelií a katechismu katolické církve. Povídejte si s ním v modlitbě a skládejte v něj svou důvěru. On nikdy tuto důvěru nezradí! „Víra je především osobní přilnutí člověka k Bohu; a zároveň neodlučně je svobodným souhlasem
s celou pravdou, kterou Bůh zjevil“ (Katechismus katolické církve, 150). Takto získáte zralou a pevnou víru, která nebude založená pouze na náboženských pocitech
nebo na nějaké vágní vzpomínce na náboženství, kterému jste se učili v dětství. Dojdete k tomu, že Boha budete znát a budete s ním žít v opravdové jednotě jako apoštol Tomáš, který ukázal svou pevnou víru v Ježíše slovy: „Můj Pán a můj Bůh!“
								 (Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Opravdu se snažím o živý vztah k Ježíši? Naslouchám denně Božímu
slovu? Nenechávám zakořenit hřích ve svém životě, když opomíjím svátost smíření
a přijímání Eucharistie? Někdy se mi stává, že neumím nebo nechci vidět Ježíše
v lidech, kteří potřebují mou pomoc. Pocity jsou pro víru také důležité, ale nezáleží
mi více na tom, jak se cítím, než na Ježíši samotném?
Úkol: Urči si čas, kdy budeš denně číst úryvek z Bible. Rozhodni se začít pravidelně
číst Katechismus nebo alespoň Kompendium katechismu, abys poznal/a víru církve.
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Přímluvy
Pán si nepřeje smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil.
S pokorou se modleme za všechny lidi a volejme:
Pane, smiluj se.
Prosme za katechumeny a za ty, kdo je doprovázejí na cestě k veliké noci.
Prosme za všechny oběti hříchů členů církve, zvláště za mladistvé, 		
kteří byli zneužiti těmi, jimž důvěřovali.
Prosme za všechny, kdo ve svém svědomí nesou vinu, jejíž následky		
nemohou napravit.
Prosme za lidi toužící po obrácení a za ty, kdo se chtějí zříci svých
závislostí a žít svobodně.
Prosme za ty, kdo se domnívají, že lásku Boží i lidskou si musí zasloužit		
svými výkony.
Prosme za ty, kdo zahynuli pro svou vášeň, v touze překonat sebe sama.

Pane, pamatuj na všechny, za něž jsme se modlili.
Tobě buď chvála na věky věků.
Amen.
Přímluvy podle www.brevnov.cz
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Pátek 15. dubna 2011 – Podepřeni vírou církve,
					
abychom byli svědky
Biblický text Jan 10,31-42 (liturgický překlad)
Židé brali kameny, aby Ježíše kamenovali. Ježíš jim na to řekl: „Ukázal jsem vám
mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu
odpověděli: „Pro dobrý skutek tě nechceme kamenovat, ale pro rouhání: ty jsi jen
člověk, a děláš ze sebe Boha.“ Na to jim Ježíš řekl: „Ve vašem Zákoně je přece
psáno: `Já jsem řekl: Jste bohové.‘ Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího
slova - a Písmo nemůže být zrušeno - můžete vy říkat o tom, kterého Otec posvětil
a poslal na svět, že se rouhá, protože jsem řekl: `Jsem Syn Boží‘? Nekonám-li
skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm
skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
Znovu by se ho byli rádi zmocnili, ale on jim unikl. Zase odešel za Jordán na
to místo, kde dříve křtíval Jan, a tam zůstal. Přišlo k němu mnoho lidí. Říkali:
„Jan sice neudělal žádné znamení, ale všechno, co Jan řekl o něm, bylo pravda.“
A mnoho jich tam v něho uvěřilo.

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Docházíme tedy k tomu, že naše osobní víra v Krista, která se uskutečňuje skrze dialog s ním, navazuje na víru církve. Nevěříme jako izolovaní jedinci, ale
jsme skrze křest členy této velké rodiny; víra vyznávaná církví posiluje naši
osobní víru. Kredo, které vyznáváme při nedělní mši svaté, nás chrání od nebezpečí, že bychom věřili v jiného Boha, než jakého nám zjevil Kristus: „Tak je
každý věřící článkem ve velkém řetězu věřících. Nemohu věřit, aniž bych se neopíral o víru druhých, a svou vírou pomáhám druhým nést jejich víru“ (Katechismus katolické církve, 166). Děkujme stále Pánu za dar církve, která nám pomáhá s jistotou růst ve víře, která nám dává skutečný život (srov. Jan 20,31).
								
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Proč vlastně věřím? Jakou roli v mé víře sehrává společenství církve?
Jaký je můj pohled na farnost?
Úkol: Najdi si text modlitby „Věřím v Boha“ a modli se jej pomalu a pozorně.
Podtrhni si věty, které tě nejvíc oslovují. Čemu z „Kreda“ nerozumíš? Přednes to
ve společenství nebo se na to zeptej někoho, kdo tě doprovází na cestě víry.
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Přímluvy
Bratři a sestry,
vyprošujme to, co je potřebné pro vytrvalost v plnění každodenních úkolů:
Všemohoucí Bože.
Prosíme tě, aby mladí lidé nacházeli v církvi domov a den za dnem ji 		
obohacovali svými dary a schopnostmi.
Prosíme tě, abys posiloval mladé lidi v plnění jejich povinností 			
ve škole, doma i jinde.
Prosíme tě, aby mladí lidé s tebou upřímně hledali své místo v životě
a dokázali se pro ně rozhodnout.
Prosíme tě, abychom se tě učili dobře znát z Písma svatého, z učení		
církve i ze své osobní zkušenosti.
Prosíme tě, abychom byli vytrvalí, když jsme pokoušeni vzdát poslání, 		
které jsme od tebe přijali.
Prosíme tě, abys byl milostiv těm, kdo si vzali život.
Bože, zveš nás ke každodennímu životu ve společenství církve.
Shlédni na naše prosby a učiň nás schopnými naplnit to, k čemu nás voláš.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Přímluvy: P. Vít Zatloukal
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Sobota 16. dubna 2011 – Na cestě ke Světovému dni mládeže
								
v Madridu
Biblický text Ez 37,21-23 (liturgický překlad)
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli,
a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden
národ na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou
již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě království. Už se neposkvrní svými
modlami a bůžky, všemi svými hanebnostmi; a až je vysvobodím ze všech jejich
nevěrností, kterými se prohřešili, očistím je a budou mým lidem a já budu jejich
Bohem. Můj služebník David jim všem bude králem a jediným pastýřem; budou
následovat má nařízení, mé zákony budou zachovávat a plnit.

Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Milí přátelé, znovu vás zvu, abyste se zúčastnili Světového dne mládeže v Madridu.
Očekávám s velkou radostí každého z vás. Ježíš Kristus touží po tom, aby vás skrze
církev mohl upevnit ve víře. Rozhodnutí věřit v Ježíše Krista a následovat ho není
jednoduché. Brání nám v něm naše osobní selhání a mnoho hlasů, které nás orientují na snadnější cesty. Neztrácejte naději. Raději hledejte podporu křesťanského
společenství, podporu církve! Během tohoto roku se pečlivě připravujte na setkání
v Madridu společně s biskupy, kněžími a vedoucími mládeže ve svých diecézích,
farních společenstvích, sdruženích a hnutích. Kvalita našeho setkání bude záviset
především na naší duchovní přípravě, modlitbě, společném naslouchání Božímu
slovu a vzájemné podpoře.
								
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Často se objevují tvrzení: „Já nejsem na masovky“, nebo „Víc si to
užiji v malém společenství, než v davu“. Není za tím moje pohodlnost? Opravdu mě
Bůh nevolá spolu s dalšími tisíci mladých na cestu k setkání s papežem? Pochopil/a
jsem, že svět potřebuje naše svědectví, že křesťanská víra není mrtvá?
Jak svědčím o naději, kterou jsem přijal/a od Pána Ježíše Krista? Jsou to konkrétní skutky, nebo jen zbožné fráze?
Úkol: Podívej se na kalendář do 21. srpna 2011. Do té doby se můžeš účastnit cesty „putující církve“ do Madridu. Rozhodni se, v čem bude spočívat tvá příprava,
a vyznač si to v diáři (skutek sebezáporu, pravidelná modlitba, pravidelný život
ze svátosti smíření a eucharistie, hmotný příspěvek, pomoc s životem farnosti,
atd.). Možná do Madridu nepojedeš, ale můžeš se skrze tyto konkrétní krůčky vydat
s ostatními (mladými) lidmi na cestu následování Krista. V tom spočívá význam
Světových dnů mládeže.

Přímluvy
Bratři a sestry,
v upřímném rozhodnutí jít za Kristem, změnit smýšlení a uvěřit jeho
evangeliu, prosme svého Pána:
Ať je Církev domovem a otevřeným společenstvím pro všechny, 			
kdo touží najít pravý smysl života.
Ať se skrze přípravy na Světové dny mládeže v Madridu obnovuje církev
v naší vlasti k poctivému životu podle evangelia.
Ať v obrácení, upřímné lítosti nad hříchy a pravém pokání najdeme 		
pokoj srdce.
Ať máme odvahu a věrnost pravých učedníků a jsme svědky 			
křesťanské naděje a radostné zvěsti o vykoupení.
Ať dovedeme pomáhat potřebným lidem a nezůstáváme vůči nim slepí, 		
hluší a líní.
Ať jsou zemřelí vysvobozeni z očistce a již plně zakoušejí tvou lásku.
Dej Pane, ať je nám postní doba dobou vnitřní proměny
a nové vůle následovat tě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Přímluvy: P. Vít Zatloukal

				

- 16 -

Neděle 17. dubna 2011 – Poděkování
				
XXVI. světový den mládeže
Biblický text Mt 21,8-11 (liturgický překlad)
Veliké množství lidu pak prostřelo své pláště na cestu, jiní sekali ze stromů
ratolesti a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly:
"Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana
na výsostech!" Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení zachvátilo celé město
a lidé se ptali: "Kdo je to?" Ze zástupu jim odpovídali: "To je ten prorok,
Ježíš z galilejského Nazareta."
Text z poselství Benedikta XVI. k XXVI. světovému dni mládeže
Děkuji diecézím, farnostem, poutním místům, řeholním komunitám, církevním sdružením a hnutím, a všem, kdo pilně připravují tuto událost. Pán jim bezpochyby oplatí svým požehnáním.
Kéž vás Panna Maria provází touto cestou příprav. Při andělském zvěstování
přijala Boží slovo s vírou. Ve víře souhlasila s tím, co v ní Bůh dovršil. Svým
„fiat“, svým „ano“ přijala dar nesmírné lásky, která ji vedla k tomu, aby se cele
dala Bohu. Kéž se přimlouvá za každého z vás, abyste na nadcházejícím Světovém dni mládeže mohli růst ve víře a lásce. Ujišťuji vás, že na vás budu otcovsky pamatovat ve svých modlitbách a uděluji vám své srdečné požehnání.
							
(Benedikt XVI.)
Zamyšlení: Vděčnost má dvě strany: Umím děkovat? Umím přijmout
vděčnost? Mohu říci, že se vděčnost a požehnání Svatého otce za přípravu
na Světové dny mládeže v Madridu vztahuje také na mne?
Úkol: K modlitbě za Světové dny mládeže přidej modlitbu vděčnosti
vyjádřenou buď vlastními slovy nebo slovy chvalozpěvu „Magnificat“
(Lk 1,46 -55).
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Přímluvy
Zástupy vítaly Ježíše Krista jako Krále a Mesiáše, když slavně vjížděl
do Jeruzaléma. Pojďme mu i my vstříc se svými prosbami.
Pane Ježíši Kriste, Králi našich srdcí:
Prosíme tě za všechen Boží lid, ať nepromarní žádný z darů a milostí,		
které mu nabídneš v tomto Svatém týdnu.
Prosíme tě za všechny pokřtěné, aby přijali ovoce tvého kříže a dokázali 		
z něho plně žít.
Prosíme tě za trpící lidi všech národů, aby jejich kříže byly nadlehčeny 		
vírou v tebe a odevzdaností do vůle Boží.
Prosíme také za hříšníky, aby dostali sílu odmítnout zlo ve svém životě 		
a nastoupit cestu pokání.
Prosíme tě za křesťanské rodiny, aby tě přijaly mezi sebe a dokázaly tě 		
následovat ve svém životě.
Prosíme tě za mládež, aby oslava jejich dnešního svátku byla pro ně 		
příležitostí k setkání s tebou jako Pánem a Spasitelem.
Prosíme tě za naše farní společenství, aby prožitek obřadů Svatého týdne
prohloubil víru každého z nás.
Prosíme tě za zemřelé, abys je uvedl do slávy a plnosti života ve svém 		
království.
Pane Ježíši, náš Králi, posiluj nás svým utrpením, abychom ti vzdávali
chválu celým svým životem a jednou tě mohli oslavovat ve tvém věčném
království, kde žiješ a vládneš na věky věků.
Amen.
Podle „Přímluvy“ – MCM, 1993; rozšířeno o přímluvu za mladé lidi.
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Metodika
Všechny texty jsou určeny k osobnímu použití.
Prosíme, dejte je věřícím k dispozici.
Ve farním společenství je doporučeno zařadit modlitbu za mládež (str. 2)
přede mší svatou (případně po mši svaté) do obvyklých modliteb.
Ve mši svaté je možno využít připravených přímluv.
Děkujeme všem, kteří mladé lidi podporují modlitbou i všemi jinými způsoby.
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