
Týden modliteb za mládež 

21. - 28. 3. 2010



Úvod

Drazí přátelé, 
týden modliteb za mládež vystihuje starostlivost Sekce pro mládež  
v souhlase s požehnáním celé biskupské konference. 
Dostáváte do rukou brožurku jako pomoc k Vašemu uváženému 
použití.
Kéž bychom tím překrásným křesťanským prostředkem: modlitbou, 
pomohli našim mladým přijmout Boží dary!  
U sv. Marka (10,17) čteme o spontánním a naléhavém přání mladíka: 
co by měl dělat, aby dostal život věčný. Říká to na správnou adresu: 
Kristu Pánu. Ten ví, co je v člověku (Jan 2,25). Učí nás žít. Pevně 
opakuje, že jde o současnou chvíli, o plnost života a o život věčný.  
A o každého člověka.
Zároveň víme od Krista Pána, že ke spáse vede úzká cesta. A široká 
cesta vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí (Mt 7,14).
Naučit se vcházet těsnou branou a úzkou cestou je věc velké důvěry  
v Krista, který je cesta, pravda a život! 
Modleme se za toto tajemství Božího plánu a lidské šance. 
Milujme mládež i v modlitbě a modlitbou. 

České Budějovice, 18. prosince 2009

Mons. Jiří Paďour OFMCap.                   
biskup českobudějovický
biskup delegát ČBK pro mládež   
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Modlitba

Pane Ježíši Kriste, 
s láskou se díváš na mladé lidi
a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, 
pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,
aby si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
aby se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej jim schopnost 
ukazovat praktickými skutky lásky 
na plnost života víry, 
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje
a najdou  bohatství věčného života.
Amen.

Panno Maria, prosíme tě,
nauč mladé lidi dělat všechno, co jim tvůj Syn řekne. 

Zdrávas Maria....
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Neděle 21. březNa 2010 - Přijď a Následuj mNe!

Biblický text  Mk 10,17-22
Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před 
ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věč-
ném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedi-
ně Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš kři-
vé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého otce i svou matku!“ On mu 
na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj  
s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chu-
dým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech 
svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

Pán nás vybízí, abychom si uvědomili, že skutečnou hodnotu lidské existence nelze 
měřit jen pozemskými statky a pomíjivými zájmy. Nejsou to hmotné věci, které by 
uspokojily nesmírnou touhu ukrytou v srdci každého člověka po nalezení smyslu vlast-
ního života a po štěstí. Proto Ježíš neváhá navrhnout svým učedníkům „úzkou“ cestu 
svatosti: „Kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.“ (Mt 16,25b) A dnes ráno nám 
jasně opakuje: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“  
(Mt 16,24) Jistě, je to tvrdá řeč a je těžké ji přijmout a uskutečnit. Svědectví světců 
a světic nám však dokazuje, že je to možné, svěří-li se člověk Kristu a spolehne se 
na něj.                       (Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Jaký mám majetek? Peníze, dům, auto, počítač, MP3, značkové oble-
čení, mobil, vědomosti, dovednosti, postavení, vzhled, vztahy, mládí...?!  
Jaký mám k těmto věcem vztah?  
Úkol: Vytvoř svůj žebříček hodnot, aby tvůj život měl správný směr. Zamysli se 
nad konkrétní věcí ve svém životě, kterou Ježíš změnil.   
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Přímluvy
Přímluvy dle „Společné prosby věřících“ – MCM, 2008; rozšířeno o přímluvu za mladé lidi.

Bratři a sestry, 
každý hřích nás vzdaluje od Boha. Naopak lítost nás k Bohu opět přivádí. 
Díky dnešnímu evangeliu si můžeme uvědomit, že Ježíš nepřijímá hřích, 
ale přijímá hříšníka. S důvěrou se k němu obraťme. 

	 Ježíši,	milosrdenství!	

Uděl zpovědníkům svou mírnost a lásku.
Uděl všem, kdo se k tobě hlásí, ochranu ode všeho zlého.
Uděl mocným světa moudrost, aby chránili důstojnost každého člověka.
Uděl našemu národu moudré a spravedlivé představitele.
Uděl mladým lidem a těm, kdo se připravují na setkání se svými biskupy,  
 aby je tato setkání posílila ve víře.
Uděl svou pomoc těm, kteří propadli jakékoli závislosti, a pošli jim ty,   
 kteří jim pomohou.

  
Dobrý Ježíši, cítíme ve svém srdci, že hřích nás odvádí od tebe. Proto tě 

prosíme, buď naší záštitou a ochranou. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen.
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PoNdělí 22. březNa 2010 – ježíš uzdravuje

Biblický text  Lk 7,21-22
V tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů 
a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste 
viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 
mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“

Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důleži-
té a jistě potřebné, leč nestačí k tomu, aby zaručily morální blaho společnosti  
(Spe slavi, 24). Ano, člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně. Mno-
hem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha.  
A kdo jiný jej může zachránit, ne-li Bůh, který je Láska a zjevil svou tvář vše-
mohoucího a milosrdného Otce v Ježíši Kristu? Naší pevnou nadějí je tedy 
Kristus: v něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám život v hojnosti  
(srov. Jan 10,10), život, po kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě, prahne.  
                                                      (Benedikt	XVI.,	Letiště	Brno	-	Tuřany	27.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Kolem Ježíše bylo mnoho lidí nemocných, nedokonalých, dokonce 
v moci zlých duchů. Z čeho potřebuji zachránit nebo uzdravit já? 
Úkol: Předlož tyto věci Ježíši ve svátosti smíření. Ve svých těžkostech se modli a 
popros společenství o přímluvnou modlitbu.
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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.
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Úterý 23. březNa 2010 – děkujeme bohu

Biblický text  Kol 1,1-6
Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus Božímu lidu  
v Kolosách, věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce 
našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána 
Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, 
kterou máte ke všem bratřím pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, 
protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, 
i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti  
a přesvědčili se, že je pravdivá.

Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě 
mezi sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláš-
tě Eucharistie a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci a byli 
poslušní nauky vašich pastýřů.
      (Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Sv. Pavel děkuje za lidi v Kolosách a jejich projevy křesťanského ži-
vota. Za koho dnes můžu v modlitbě děkovat já? Je můj život důvodem vděčnosti?   
Úkol: Zkus dnes jednomu člověku jakýmkoliv způsobem projevit vděčnost a dík 
(sms, telefonát, e-mail, pohled, dopis, osobní rozhovor, kytička, čokoláda, dobrý 
skutek ...). Svou vděčnost doprovoď modlitbou díků.
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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;  
           žehnej jim, prosíme, a naplňuj je svým Duchem.
Otče, děkujeme za ty, kdo pro nás vytvářejí hodnoty potřebné  

 ke každodennímu životu; dej, prosíme, ať jsme za to vděčni.
Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří jsou radostí a nadějí společnosti;  

           uděl jim, prosíme, moudrost, aby se dobře rozhodovali.
Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří jsou ochotni ke službě;  

           buď jim, prosíme, světlem, aby nacházeli své místo.
Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří pečují o nemocné a trpící; dej jim,  

 prosíme, vytrvalost a trpělivost, aby byli nástrojem tvé blízkosti.
Otče, děkujeme za lidi, kteří šíří kolem sebe naději;  

 dopřej těm, kdo umírají, aby se s takovými lidmi setkali.

Otče, s vděčností za vztahy, které den za dnem můžeme prožívat, tě 
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.
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středa 24. březNa 2010 – stát se velkým 

Biblický text  Mt 20,20-28
Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a 
chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji 
synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ 
Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?“ 
Řekli mu: „Můžeme.“ Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé 
pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ Když 
to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl: 
„Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: 
kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi 
vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, 
ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Minulé století – a vaše země toho byla svědkem – vidělo padnout nemálo mocných, 
o nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc 
pryč. Ti, kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají – 
zdá se – snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod 
povrch a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení. Pouze ten, kdo v srdci 
uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj 
život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. Dnes je třeba lidí „věřících“ a 
„věrohodných“, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské 
zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povo-
lání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou, 
aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na společné dobro, a hledali v každém 
okamžiku Boží vůli.                 (Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Nemusíme bojovat o privilegovaná místa, protože Bůh nikoho neu-
přednostňuje. Každému dává v Kristu plnost lidství. Ať jsme kýmkoliv, ať děláme 
cokoliv, vždy jsme ve službě! Nepovyšuji se v některém vztahu nad svého bližního? 
Nepřináším do vztahů s druhými lidmi rozmrzelost?   
Úkol: Zkus dnes přijít za Ježíšem a prosit ho za místa v jeho království pro své 
blízké. Pokud je to možné, vyzvi ke společné modlitbě svou rodinu.
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Přímluvy

Ježíš nám dává možnost účastnit se všeho, co sám prožívá. Utíkejme se  
k němu se svými prosbami a volejme: 

    		Pane,	smiluj	se!

Prosíme tě, Ježíši za tvou církev, ať v ní nevládne stranictví a touha  
 po moci.

Prosíme tě, Ježíši, za účastníky Mezinárodního fóra mládeže;  
 veď je svou milostí, aby poznávali tvou lásku nejen teoreticky,  
 ale aby ji den za dnem zakoušeli a o ní svědčili.

Prosíme tě, Ježíši, abys zachránil mladé lidi, kteří se stali obětí korupce.
Prosíme tě, Ježíši za mladé lidi, kteří vstoupili nebo chtějí vstoupit  

 do politiky, aby jejich motivací byla vždy služba člověku  
 a společnosti.

Prosíme tě, Ježíši za dostatek těch, kteří odpovědí na tvé povolání  
 k úplné vydanosti v kněžství nebo zasvěceném životě.

Prosíme tě, Ježíši, přiveď do příbytků Otcových ty, kteří zemřeli  
 ve svém mládí.

Ježíši, ty nás nejen učíš, jak se máme chovat a jak jednat, ale sám jsi nám 
příkladem a silou k takovému jednání. Přispěj nám na pomoc tam, kde 
jsme bez tebe slabí a neschopní. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen.
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Čtvrtek 25. březNa 2010 – dát všechNo 

Biblický text  Lk 21,1-4
Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu 
nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že 
tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého 
nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa.“

Mnohé formy chudoby vznikají z osamělosti, z nedostatku lásky, z odmítá-
ní Boha a z tragédie člověka, který si myslí, že si může stačit sám nebo na-
opak, že je pouhým bezvýznamným a pomíjejícím jevem. V tomto našem 
světě, který se ztrácí, „když důvěřuje pouze lidským plánům“ (srov. Cari-
tas in veritate, 53), jedině Kristus může být naší spolehlivou nadějí. To je 
zvěst, kterou my křesťané jsme povoláni každodenně hlásat a dosvědčovat.  
    (Benedikt XVI., Letiště Brno - Tuřany 27.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Hodnotu mému jednání nedávají pouze vnější měřítka, ale také vnitřní 
motivy. Základním a určujícím vztahem našeho života je vztah k Bohu. Pokud je 
tento vztah v pořádku, i mé motivy jednání jsou čisté. V životě věnujeme lidem 
různé věci: hmotné i nehmotné (čas, naslouchání...). Je moje jednání poctivé?  
Nebo dělám některé věci jen tak „na oko“?    
Úkol: Napiš si své činnosti všedního dne. Rozděl je do dvou sloupců podle toho, 
co děláš spíše na oko a co děláš doopravdy.
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Přímluvy

S vědomím své nedokonalosti předstupme před Boha se svými prosbami  
a prosme Ducha Svatého, aby dával vnitřní hodnotu našemu jednání:

Duchu Svatý, naplňuj církev darem pravé víry a očišťuj všechny  
  křesťany od pokrytectví.

Duchu Svatý, veď svou moudrostí všechny, kteří se starají o děti  
 a mládež.

Duchu Svatý, pomáhej mladým lidem, aby se nenechali svést  
 k povrchnímu posuzování.

Duchu Svatý, dej poznat lidem, kteří se podceňují, jejich vnitřní bohatství.
Duchu Svatý, prosíme tě o odvahu dát svůj život Kristu naplno.
Duchu Svatý, uveď do společenství s Otcem i Synem všechny,  

 kteří tragicky zahynuli.
 
Duchu Svatý, ty jsi nejvyšším darem Božím. Uč nás, prosíme, dávat  

a nepočítat, abychom zakusili velké požehnání ve všem, co dáváme  
s čistým srdcem a s vydaností do Božích rukou. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.
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Pátek 26. březNa 2010 – PlNit své PosláNí 

Biblický text  1Tim 6,13-16
Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal 
svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny  
a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod 
zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný 
je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže 
uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.

Pán přichází vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho 
přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí a důstojností. 
Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou Osobou, která dává životu nový 
rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka otevře Božím 
plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně 
každého volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společ-
nosti. Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy 
jeho těla, to jest církve. Ježíš vás neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. 
     (Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Bůh mi dává poslání. V každodenním životě je někdy velmi těžké ho 
najít a naplnit. Objevuje se netrpělivost, nedůvěra... Vytrvat ve svém poslání 
(nebo v jeho hledání) mohu pouze s pohledem upřeným na Krista, protože On 
ukazuje lásku schopnou oběti. Vytrvalost je láska osvědčená ve zkouškách.     
Úkol: Pros dnes o vytrvalost v dobrém. Projdi si křížovou cestu osobně nebo 
ve společenství a soustřeď se na Ježíšovu vytrvalost.
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Přímluvy

Bratři a sestry, 
vyprošujme to, co je potřebné pro vytrvalost v plnění každodenních úkolů:

 Všemohoucí	Bože.

Prosíme tě za mladé lidi v církvi, aby v ní nacházeli domov a den   
 za dnem ji obohacovali svými dary a schopnostmi.

Prosíme tě, abychom užívali dar sexuality, který jsi nám svěřil,    
 k dobru a abychom jej nezneužívali proti sobě nebo druhým lidem.

Prosíme tě, abys posiloval mladé lidi v plnění jejich povinností    
 ve škole, doma i jinde.

Prosíme tě za lidi, kteří hledají své místo v životě:     
 Ukaž jim jejich místo i poslání.

Prosíme tě za dar vytrvalosti všude tam, kde jsme pokoušeni    
 vzdát poslání, které jsme od tebe přijali.

Prosíme tě za to, abys byl milostiv těm, kdo si vzali život.

Bože, posíláš všechny své učedníky ke každodennímu životu ve službě 
tvému království a tvému lidu. Shlédni na naše prosby a učiň nás 
schopnými naplnit to, k čemu nás voláš. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.



sobota 27. březNa 2010 – buď vzorem 

Biblický text  1Tim 4,10-12
Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel 
všech lidí, zvláště věřících. To přikazuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá proto, 
že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře,  
v čistotě.

Každý pokřtěný a každé společenství se má vyznačovat láskou ke Kristu a ke svým 
bratřím. Ve Skutcích apoštolů čteme, že „obec věřících měla jedno srdce a jednu 
duši“ (Sk 4,32). A Tertulián, spisovatel prvních staletí, píše, že pohané zůstávali 
ohromeni láskou, která pojila křesťany mezi sebou (srov. Apologeticum XXXIX). 
Milí bratři a sestry, následujte božského Mistra, který „nepřišel, aby si nechal slou-
žit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 10,45). Láska 
ať září v každé vaší farnosti a společenství, v každém sdružení a hnutí. Vaše cír-
kev ať je, jak říká svatý Pavel, dobře uspořádaným tělem, jehož hlavou je Kristus  
a v němž každý úd koná v souladu s celkem. Lásku ke Kristu posilujte modlitbou 
a nasloucháním Jeho slovu; syťte se Kristem v Eucharistii a s jeho milostí buďte 
tvůrci jednoty a pokoje v každém prostředí.
      (Benedikt XVI., Praha 26.9.2009)

Příklad svatých povzbuzuje každého, kdo si říká křesťan, aby byl důvěryhodný, 
tedy žil v souladu s principy víry, kterou vyznává. Opravdu nestačí působit zdáním 
dobrého a čestného člověka; je třeba jím skutečně být. A dobrý a čestný je ten, 
kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe 
prosvítat Boha.
     (Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Text z promluv papeže

Zamyšlení: Mám naději, protože Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. I já mám být 
svědkem této naděje v konkrétních slovech a skutcích každodenního života.     
Úkol: Zkus si vypsat prameny, ze kterých bys chtěl čerpat naději pro svůj život.   
Zvol jeden konkrétní skutek pro posílení jednoty a pokoje v prostředí, kde žiješ.
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Přímluvy

Bratři a sestry, 
svěřme se do Boží péče, aby se v nás jeho život mohl projevovat v nejvyšší 
možné míře:

 Dobrý	Bože.

Prosíme tě za biskupy a kněze, aby měli otevřená srdce pro mladé lidi.
Pomáhej mladým lidem, aby nacházeli plnou hodnotu a krásu manželství.
Vlož, prosíme, do srdcí mladých lidí touhu žít pro tebe.
Svěřujeme ti všechny vážně nemocné mladé lidi;      

 buď jim uzdravením duše i těla.
Prosíme tě za katechumeny, kteří přijmou zanedlouho křest,    

 aby nalezli plnost života v Kristu.
Přiveď k věčnému životu mladé lidi,       

 kteří umřeli ve válkách nebo jakýmkoli jiným násilím.

Bože, v Kristu jsi nám projevil lásku až do krajnosti. Naplňuj nás touto 
láskou, abychom tak byli svědky tvé radostné zvěsti. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.



             - 16 -

Přímluvy
Přímluvy dle „Společné prosby věřících“ – MCM, 2008; rozšířeno o přímluvu za mladé lidi.

Milovaní, 
chvíle vykoupení se přiblížila. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma,  
aby svému Otci přinesl oběť, která navždy zahladí vinu a smrt. 
My jsme zváni k následování, proto prosme.

	 Ježíši,	Králi	nebe	a	země! 

Dej, aby celá církev dokázala jít vždy tvou cestou.
Dej všem, kteří trpí pro tvé jméno, zakusit tvou slávu a moc.
Dej, aby si věřící nezakládali na světské slávě a uznání, ale na tvém kříži.
Dej, aby mezinárodní organizace usilující o všeobecný mír neopomínaly  

  křesťanské principy.
Dej, ať je dnešní Světový den mládeže pro mnoho mladých lidí    

 příležitostí najít a přiblížit se tvému království.
Dej, aby naše farnost dobře prožila velikonoční svátky.
Děj těm, kteří se letos mají znovuzrodit skrze křest, své přátelství. 

Ježíši Kriste, který jako Král vstupuješ do Svatého města! 
V pokoře se před tebou skláníme a spolu s tebou chceme vstoupit  

do tajemství Velikonoc, abychom mohli být obmyti tvou krví  
a oslaveni skrze tvé vítězství. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen.

Neděle 28. březNa 2010 – světový deN mládeže
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Modlitba	(forMát	pro	Mládež) 

Metodika
Všechny texty jsou určeny k osobnímu použití. 
Prosíme, dejte je věřícím k dispozici.
Ve farním společenství je však doporučeno zařadit modlitbu za mládež 
přede mší svatou (případně po mši svaté) do obvyklých modliteb. 
Ve mši svaté je možno využít přichystaných přímluv.
Pro	použití	ve	společenství	mládeže	a	pro	modlitbu	mladých	lidí	je	určen	
text	modlitby	na	zadní	straně	této	brožury.
Děkujeme všem, kteří mladé lidi podporují modlitbou i všemi jinými způsoby.	



Modlitba
(forma	pro	osobní	modlitbu	mladých	lidí	a	do	společenství	mládeže)

Ježíši, 
s láskou se na nás díváš  
a nabízíš nám dar Ducha Svatého.
Prosíme tě, 
pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,
abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí, 
abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej nám schopnost 
ukazovat praktickými skutky lásky 
na plnost života víry, 
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsme v tvé církvi znamením naděje
a najdeme bohatství věčného života.
Amen.

Panno Maria, prosíme tě, 
nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne. 

Zdrávas	Maria....


