TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

18. – 25. března 2018

Úvodní slovo
Drazí přátelé, Bohem milovaní,
žádný z nás nepochybuje o tom, že v životě nás křesťanů je
nesmírně důležitá modlitba. Chválíme Boha, oslavujeme ho,
vzdáváme mu díky a stejně tak přednášíme své nejrůznější prosby.
Už pravidelně se každý rok koná Týden modliteb za mládež.
Přáli bychom si, aby se na tento náš společný úmysl modlilo co
nejvíce lidí, všech věkových kategorií. Známe příslib Pána Ježíše,
že bude vyslyšena modlitba těch, kteří se modlí ve vzájemné jednotě
a lásce.
Protože píši tento text ve čtvrtek 1. týdne v mezidobí, hluboce mne
oslovili texty Božího Slova z dnešní liturgie.
Filišťané vedou válku proti Izraeli. Ti utrží porážku. Proto se sešli
a poradili, proč to Bůh dopustil? A mají výborný nápad. Vezmou si na
bojiště Hospodinovu archu – „boha Izraele“. Zapomněli, že Bůh jim
slibuje ochranu a vedení pod podmínkou, že budou zachovávat jeho
přikázání. Oni opustili víru v Boha a Bůh znovu dopustil jejich
porážku a Archa byla pohany uloupena.(srov. 1 Sam,1-11)
V evangeliu se setkáváme s malomocným, který pokorně prosí
Ježíše: “Chceš-li, můžeš mne očistit“ Chci, buď očištěn a
malomocenství odešlo a on byl očištěn (Mk1,40 n n).
Myslím, že toto Boží Slovo nám jasně říká, jak se máme modlit,
abychom dosáhli toho, oč žádáme. Kéž by tato naše modlitba byla
vyjádřením našeho hlubokého vztahu s Hospodinem. Modleme se
s upřímnou vírou malomocného a budeme jistě vyslyšeni.
Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbách za naší mládež.
A k tomu Vám rád žehnám +biskup Pavel Posád
delegát ČBK pro mládež
2

Metodické poznámky
Letošní „Týden modliteb za mládeže“ prožíváme ve znamení oslav
XXXIII. světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých
diecézích.
Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)
Navržené přímluvy je možné použít v Týdnu modliteb za mládež, při
bohoslužbách, ale i v jiných dnech během osobní modlitby či
modlitby v menších skupinách.
Modleme se společně za mladé lidi.
Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.
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Modlitba za mladé u příležitosti Synody 2018
Pane Ježíši,
církev kráčející k Synodě
obrací svůj pohled na všechny mladé lidi světa.
Prosíme tě, aby s odvahou vzali svůj život do vlastních rukou,
zaměřovali se na krásnější a hlubší věci
a vždy si uchovali svobodné srdce.
Dej, ať s pomocí moudrých a velkorysých průvodců
dokáží odpovídat na volání,
kterým se ke každému z nich obracíš,
naplní své životní poslání a dosáhnou štěstí.
Udržuj jejich srdce otevřená velkým snům
a učiň je vnímavými pro dobro bratří a sester.
Tak, jako tvůj milovaný učedník,
ať jsou i oni přítomni pod křížem,
aby tvou Matku přijali jako tvůj dar.
Kéž jsou svědky tvého zmrtvýchvstání,
poznávají tebe živého po svém boku
a s radostí hlásají, že jsi Pán.
Amen.
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Neděle 18. března
Náš Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem v modlitbě a v důvěře v Otce.
Také my s důvěrou volejme:
1. Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista: Shromažďuj v církvi
svého Syna všechny národy a vlož svůj zákon do jejich srdce.
2. Dej mladým lidem touhu vidět tvého Syna, aby skrze něho
poznávali tebe.
3. Naplň mladé lidi ochotou sloužit tobě i svým bratřím a sestrám,
aby tak následovali Krista – pokorného služebníka.
4. Nauč nás odumírat sami sobě, abychom tak přinášeli hojný
užitek.
5. V roce chystané biskupské synody věnované mladým lidem tě,
Pane, prosíme o dary Ducha Svatého pro všechny, kteří se
Synody zúčastní a ty, kteří ji připracují.
6. Odpusť všem zemřelým jejich nepravosti a na jejich hříchy už
nevzpomínej.
Vyslyš nás, laskavý Otče, pro své velké slitování, a naplň nás Duchem
ochotné a radostné služby bližním, abychom cestou služby došli do
tvého království. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.
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Pondělí 19. března o Slavnosti sv. Josefa
Nebeský Otec svěřil svého vtěleného Syna a jeho Matku Pannu Marii
do péče sv. Josefa, muže zbožného a spravedlivého. Pod ochranou
svatého Josefa svěřme se i my Boží Prozřetelnosti.
Bože, náš starostlivý Otče!
1. Pomáhej církvi, Boží rodině, aby byla oporou všem lidem.
2. Upevňuj manžele ve vzájemné úctě, svornosti a jednotě.
3. Poskytuj dětem bezpečí domova, které vytváří vzájemná láska
jejich rodičů.
4. Inspiruj mladé lidi, aby měli ochotu vytvářet společnost
založenou na opravdovém dobru, lásce a spravedlnosti.
5. Dej, ať Světový den mládeže v Panamě přinese hojné plody
všem zúčastněným i všem organizátorům.
6. Provázej pomocí všechny utečence tak, jako jsi byl silou
nazaretské rodině na jejím útěku do Egypta.
7. Kéž přímluva sv. Josefa provází umírající na pouti do věčnosti.
Bože náš a Otče náš,
volíš si spravedlivé, aby pracovali na tvém díle spásy. Dej, prosíme,
abychom po příkladu sv. Josefa usilovali o ctnostný život, a tak mohli
naplnit své poslání.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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Úterý 20. března
Jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak byl povýšen Syn člověka.
Pohleďme tedy s důvěrou ke Kristovu kříži a volejme k našemu Pánu:
Kriste, smiluj se.
1. Nad celou církví, nade všemi, kdo nesou a hlásají tvé jméno:
Kriste, smiluj se.
2. Nad těmi, kdo pro víru v tebe snášejí pronásledování:
Kriste, smiluj se.
3. Nad mladými lidmi, kteří hledají své
Kriste, smiluj se.

místo

v životě:

4. Nad nemocnými, trpícími a zoufalými: Kriste, smiluj se.
5. Nad těmi, kdo
Kriste, smiluj se.

nedovedou

najít

smysl

své

existence:

6. Nad těmi, kdo si chtějí sáhnout na život: Kriste, smiluj se.
7. Nad těmi, kdo hledají pravdu a lásku: Kriste, smiluj se.
8. Nad těmi, které trápí jejich malá víra, kdo kolísají a nevědí kudy
kam: Kriste, smiluj se.
9. Nade všemi zemřelými: Kriste, smiluj se.
Smiluj se, Pane, a buď naší posilou, dej, ať ve všech těžkostech
hledáme oporu ve tvém kříži a s důvěrou vyhlížíme tvé
zmrtvýchvstání. Vždyť ty jsi náš Pán a Bůh, ty žiješ a kraluješ na věky
věků. – Amen.
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Středa 21. března
Bůh, náš nebeský Otec, chce být uctíván v Duchu a pravdě. Obraťme
se proto k němu s důvěrou a volejme k němu:
1. Bože nejvýš svatý: Dej své církvi dar hlásat tvou pravdu všem
národům srozumitelně a s láskou.
2. Nauč nás důvěřovat ve tvou pomoc i ve chvílích soužení, útisku
a pronásledování.
3. Dej nám poznat pravdu, která nás osvobodí.
4. Dej mladým lidem sílu odolávat nástrahám zla, aby se nesklonili
před falešnými bohy a vytrvali ve slově tvého Syna.
5. Osvoboď všechny, kdo se nedovedou vymanit ze hříchu,
závislostí a všech dalších pout.
6. Všem zemřelým dej odpočinek ve svém vítězném domově.
Vyslyš naše prosby, náš dobrotivý Otče, a veď nás cestou pravdy,
abychom konali tvé skutky a připravovali cestu tvému Království, jak
nás tomu učil tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, jenž žije a kraluje
navěky věků. – Amen.
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Čtvrtek 22. března
Kristus nás učí poznávat Otce a usilovat o jeho slávu. S důvěrou
v jeho pomoc a posilu se obraťme k Otci a volejme:
1. Bože Abrahamův, Izákův a Jakubův: Posiluj svou církev ve
věrnosti tvému slovu a tvým zaslíbením.
2. Nauč nás s důvěrou očekávat vše, co nám tvá prozřetelnost
připravila.
3. Posiluj mladé lidi, ať ochotně přijímají své povolání.
4. Dej, ať hledáme vždy a ve všem tvou slávu.
5. Všem zemřelým, kteří v tebe doufali, dej život věčný se všemi
tvými svatými, patriarchy a proroky.
Bože věrný a pravý, ty slibuješ odměnu nad pomyšlení všem, kdo
důvěřují ve tvé slovo a vytrvají v něm. Shlédni na naše prosby, které ti
předkládáme s důvěrou ve tvá zaslíbení, a vyslyš je ve své lásce. Skrze
Krista, našeho Pána. – Amen.
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Pátek 23. března
Kristus nás vyzývá k následování i za cenu oběti. Abychom byli
ochotni a schopni na jeho výzvu odpovědět, jak náleží, prosme ho
a volejme k němu: Pane, smiluj se.
1. Když máme potíž objevit své místo v církvi: Pane, smiluj se.
2. Když je nám zatěžko modlit se za ty, kdo nás pronásledují:
Pane, smiluj se.
3. Když neumíme najít své štěstí v tom, že ti sloužíme:
Pane, smiluj se.
4. Když zapomínáme na to, že jsme stvořeni ke tvému obrazu a
podobě: Pane, smiluj se.
5. Když se bojíme vydávat o tobě svědectví: Pane, smiluj se.
6. Když si netroufáme odpovědět na tvé volání: Pane, smiluj se.
7. Když nám chybí víra, naděje a láska: Pane, smiluj se.
8. Když se hroutí naše jistoty: Pane, smiluj se.
9. Když nás děsí samota a opuštěnost: Pane, smiluj se.
10.

Když se setkáváme se smrtí: Pane, smiluj se.

Smiluj se nad námi, Pane Ježíši Kriste, a stůj při nás ve chvílích
zkoušek, abychom vytrvali v této víře a nesešli z cesty, kterou nás
vedeš k Otci. Vždyť ty žiješ a kraluješ na věky věků. – Amen.
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Sobota 24. března
Bůh nám slibuje nový domov ve věčné vlasti – svém království.
S důvěrou v jeho slovo se k němu obracejme a volejme:
1. Bože, dárce všech dobrých darů: Učiň svou církev domovem pro
všechny národy, ať překonává rozdělení, předsudky
a šovinismus.
2. Žehnej všem upřímným snahám o spravedlivý mír a pokoj mezi
národy.
3. Dej mladým lidem otevřené srdce, ochotné pomáhat všem
potřebným bez ohledu na jejich původ, rasu, barvu pleti nebo
vyznání.
4. Vědomi si Tvé dobroty a velikosti, odvažujeme se prosit o
milost, aby se Světový den mládeže po Panamě mohl konat
v Praze a v naší vlasti.
5. Všechny zemřelé přijmi do svého domu, kde je mnoho příbytků.
Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tvůj Syn zemřel, aby všechny
tvé děti shromáždil vjedno. Pro jeho smrt a zmrtvýchvstání vyslyš
jeho i naše prosby a veď nás k pravé jednotě, lásce a svornosti. Skrze
Krista, našeho Pána. – Amen.
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Květná neděle 25. března
Spolu s celou církví, spolu s mladými lidmi na celém světě se obraťme
k Bohu, našemu Otci, prosme ho zvláště za mládež a volejme k němu:
1. Dej mladým lidem dovedný jazyk, aby uměli znavené poučovat
utěšujícím slovem.
2. Otvírej každý den náš sluch, abychom tě poslouchali, jak se sluší na
tvé učedníky.
3. Dej nám vytrvat v protivenství a necouvat před překážkami.
4. Pomoz nám, ať se neskrýváme před posměšky a potupami pro tvé
jméno.
5. Nauč nás sloužit ti v pravé poslušnosti, s ochotou a důvěrou ve tvé
vedení.
6. Uč nás vzývat jméno tvého Syna, vyznávat je neohroženě a s úctou.
7. Dej, ať hlásáme všem lidem, že Ježíš Kristus je Pán, ke tvé slávě.
8. Posiluj nás účastí na svátostné oslavě Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
9. Veď nás k odevzdanosti do tvé vůle, ať dokážeme říkat „ne má, ale
tvá vůle se staň“.
10. Dej nám sílu vytrvat až do konce a tak vejít do tvé slávy.
Bože, tvůj Syn je nám příkladem dokonalé lásky až do krajnosti, lásky,
která se neleká smrti a která smrt překonává. Dej, ať dokážeme milovat své
bližní tou láskou, jakou nás miluje Kristus, a v něm se tak stáváme jemu
stále podobnějšími, abychom skrze něho došli cestou kříže a
zmrtvýchvstání k tobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. –
Amen.
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Moderovaná adorace
VYSTAVENÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI
POD OBĚTNÍ STŮL UMÍSTIT KŘÍŽ, TRNOVOU KORUNU, ČERVENOU
LÁTKU…
Píseň: „Nyní pokloňme se před králem“
Pane Ježíši, klečím před Tebou. Dívám se na Tebe zmučeného, rozepjatého
na kříži, i na Tebe- stále přítomného, živého, skutečného – přítomného v
této eucharistii… A žasnu. Žasnu nad Tvojí nekonečnou láskou k nám. Z
lásky ke mně jsi souhlasil s nelidským mučením a podstoupil potupnou
smrt na kříži. Z lásky ke mně se mnou zůstáváš po všechny dny pod
způsobou chleba. Toužíš být stále se mnou, stále mě zveš a říkáš: „Zůstaň
se mnou, abys mohl čerpat z pramene mé Lásky, jsem s Tebou neustále, a
toužím po tom, abys i Ty toužil být se mnou“
Píseň: „Ježíši , přijď“
chvíle ticha
Papež František řekl mladým lidem:
„Krista trpícího cítíme blízko jako jednoho z nás, který sdílí naši životní
cestu až do krajnosti. Neexistuje životní kříž, ať malý nebo velký, který by
Pán nesdílel spolu s námi.
Co kříž zanechává v každém z nás?
Zanechává dobro, které nemůže dát nikdo jiný: jistotu věrné Boží lásky k
nám. Tak velké lásky, která dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit
ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit do naší smrti
a zvítězit nad ní a dát nám spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží
láska, jeho nesmírné milosrdenství. A toto je láska, které můžeme
důvěřovat a ve kterou můžeme věřit.
Drazí mladí, důvěřujme Kristu a svěřme se mu, neboť On nikdy nikoho
nezklame! Pouze v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme spásu
a vykoupení. S ním zlo, utrpení a smrt nemají poslední slovo, protože On
nám dává naději a život. Z kříže, nástroje nenávisti, ztroskotání a smrti
učinil znamení lásky, vítězství a života.“
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Píseň: „Pod Tvým křížem“
chvíle ticha
„spontánní“ díky
píseň: „Zde jsem“
chvíle ticha
Pane Ježíši Kriste, který jsi zde v eucharistii, stal ses jedním z nás. Chodil
jsi po této zemi jako my. Žil jsi se svojí rodinou, přáteli,… Žil jsi život
jako my. Viděl jsi kolem sebe radost a smích, bolest a pláč. Ustanovil jsi
eucharistii a nakonec jsi za nás všechny nesl těžký kříž, na kterém jsi
zemřel. Ale tím to neskončilo – vstal jsi z mrtvých a jsi stále mezi námi
přítomný.
Nyní v postní době si připomínáme zvláště tvé utrpení: Přijmi od nás,
prosíme, předměty, které vyjadřují trápení, pády a slabosti našich životů.
píseň: „Ježíši ukřižovaný“
1) ke konci písně přichází mladý a klade před obětní stůl s eucharistií
zlomenou tyč
(někdo čte)
„Přelomená tyč - symbol vlastního pádu.”
„Tolikrát jsem se již snažil a přesto stále pády a prohry. Jsem zklamán sám
sebou a nikdo mi nepomůže.
Pane, dej, ať dokážeme zahlédnout světlo tvé lásky právě tehdy, když
cítíme svou slabost a hříšnost.“
píseň: Každý den Pán mi sílu dává
2) ke konci písně přichází mladý a klade před obětní stůl s eucharistií
natrženou rodinnou fotku.
(někdo čte)
„Natržená fotografie rodiny symbol rozpadlé rodiny.”
„Tolik dětí bez rodičů, tolik lásky proměněné v nenávist. Kolik zbytečných
slzí, Pane, prosím navrať lásku do našich rodin.“
píseň: Králi, milost nám dej
3) ke konci písně přichází mladý a kleká si před eucharistii, kde zůstává po
celou dobu písně: Zase k tobě volám
někde řekne do mikrofonu:
„Být sám.”
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„Jsem osamocený, cítím se sám. Uprostřed světa sám. Pane, pomoz těm,
kteří se cítí sami a potřebují zakusit Tvou blízkost a blízkost svých bratří a
sester.“
píseň: Zase k Tobě volám
4) ke konci písně (Zase k tobě volám) mladý odchází – přichází jiný
mladý a přináší kotvu.
někdo řekne do mikrofonu
„Kotva - symbol naděje.”
„Mnoho mladých lidí ztrácí naději. Podléhají pak falešným snům o
svobodě bez hranic. Propadají drogám, alkoholu, nevázanému sexu,
konzumismu. Pane, kolik z nás hledá a kolik hledajících je okolo nás. Dej
ať u tebe nacházíme zdroj pravé naděje a ať se o toto své bohatství
dokážeme dělit s druhými, aby tak do světa vstoupilo více naděje a více
pravé radosti.“
píseň: Do stínu křídel tvých
5) ke konci písně přichází mladý a přináší svázaný uzlíček na cestu.
Někdo řekne do mikrofonu:
„Uzlíček s potřebnými věcmi – symbol pronásledovaných křesťanů, lidí
postižených válkou, lidí bez domova.
„ Mnoho lidí je na útěku. Jsou nuceni opustit své domovy, aby si zachránili
život. Pane, pomoz nám, abychom nebyli lhostejní ke zlu, které se děje
kolem nás i ve světě a abychom byli ochotni podat pomocnou ruku
potřebným.“
píseň: Tys můj skalní štít
chvíle ticha
píseň: Tvé světlo ve tmě svítí
Kněz:
Modleme se:
Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní
zůstáváš mezi námi. Dej ať se s tebou v této svátosti setkáváme vždy
s takovou úctou, aby se na nás trvale projevovaly účinky vykoupení. Neboť
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
svátostné požehnání
píseň: Dobrořeč duše má Hospodinu
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Modlitba za Světový den mládeže 2019 v Panamě
Milosrdný Otče,
ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy.
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost,
osvojovat si s odvahou přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost.
Pane Ježíši, příteli a bratře,
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou.
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu,
který silou a světlem Ducha Svatého zní v každém srdci.
Dej nám milost být církví vycházející ze sebe,
která s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia
a přispívá k vytváření spravedlivější a bratrštější společnosti,
o které všichni sníme.
Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty,
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.
Vědomi si Tvé dobroty a velikosti,
odvažujeme se prosit o milost,
aby se Světový den mládeže po Panamě mohl konat v Praze a v naší
vlasti.
Panno Maria, odvěká patronko Panamy,
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).
Amen.
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