Týden modliteb za mládež

2. – 9. dubna 2017

Úvodní slovo
Prožili jsme další mimořádné setkání mladých s papežem
Františkem v Krakově.
Každý, kdo se zúčastnil, odcházel mimořádně povzbuzen. A právě to
je to, co mne jako zodpovědného za mládež v České republice stále
drží v bdělosti, nedokáži spát na vavřínech.
Stále vidím tisíce a tisíce našich mladých lidí, kteří ještě nezaslechli
Ježíšův hlas, neznají Pána a žijí daleko od jeho mentality a způsobu
života, který jedině přináší pravý pokoj a pravou radost. Proto jsem
nesmírně rád, že existuje týden modliteb za mládež, za ty, kteří se
nemodlí a ani neumějí modlit, za ty kteří jsou mladí, ale neznají
Krista. Jistě modleme se za všechny, ale zvláště za ty, kteří to nejvíce
potřebují. Všechny, ke komu dojde toto slovo moc prosím: modleme
se, modleme se naléhavě a vroucně! Prosme milosrdného Otce za
obrácení mladých lidí v naší zemi!
Pro povzbuzení připojuji naléhavé slovo papeže Františka na
sobotní vigilii s mladými celého světa v Krakově:
„Doba, kterou dnes prožíváme, nepotřebuje pohovkovou mládež,
nýbrž mládež, která už má obuté boty nebo spíše pohorky. Přijímá
pouze hráče základní sestavy, nepotřebuje náhradníky. Dnešní svět
vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, protože život je krásný
vždycky, když jej chceme žít, vždycky když chceme zanechat stopu.
Dnešní dějiny nás žádají, abychom bránili svoji důstojnost a
nenechávali o naší budoucnosti rozhodovat druhé. Nikoli! My
musíme rozhodovat o své budoucnosti, vy o svojí budoucnosti! Pán
chce stejně jako o Letnicích učinit jeden ze svých největších zázraků,
které můžeme zakusit: způsobit, aby se tvoje ruce, moje ruce a naše
ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Chce

tvoje ruce, aby dále vytvářel dnešní svět. Chce jej stavět s tebou. A
co odpovíš ty? Co? Ano nebo ne?
Řekneš mi: Otče, ale já jsem velmi omezen, jsem hříšník, co mohu
dělat? Když nás Pán volá, nemyslí na to, co jsme a co jsme byli, na
to, co jsme udělali či přestali dělat. Naopak: ve chvíli, kdy nás volá,
dívá se na všechno to, co bychom mohli dělat, na veškerou lásku,
kterou jsme schopni prokazovat. On sází na budoucnost, na zítřek.
Ježíš tě promítá na obzor, nikdo do muzea.
Proto vás, přátelé, Ježíš zve; volá tě, abys v životě zanechal stopu,
která poznamená dějiny, poznamená tvoje dějiny i dějiny mnohých!

Těším se na Týden společných modliteb za mladé lidi v České
republice, prosím vyzývejte k této modlitbě všechny, kdo jsou
ochotní s námi spolu se modlit na tento úmysl a už nyní Vám všem a
zvláště všem mladým lidem žehnám!

Mons. Pavel Posád,
biskup delegát ČBK pro mládež
České Budějovice 8. prosince 2016

Úvodní poznámky
Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve znamení
oslav XXXII. světového dne mládeže, který se slaví
v jednotlivých diecézích.
Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní:
„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49)
Navržené modlitby jsou sestaveny pro použití v týdnu modliteb
za mládež (např. jako přímluvy ve mši), ale je možné je využít
i během bohoslužeb v jiných dnech či během osobní modlitby
či modlitby v menších skupinách.
Modleme se společně za mladé lidi.
Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Modlitba za Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy
neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte
se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže
v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.
Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

5. neděle postní (cyklus A)
Ježíše se hluboce a bolestně dotýká bída lidského údělu.
On sám však je život. S důvěrou v něj přednesme Bohu
starost o náš svět a volejme: Pane, smiluj se.
(Jan 11,33.35.38.25)

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 příštích generací.
Prosme za mladé lidi, aby se stali věrnými učednicemi a
učedníky Kristovými.
Prosme za ty, kdo ztratili své blízké, a za každou stísněnou
lidskou duši.
Prosme za mladé lidi, aby si uvědomovali sílu modlitby a
ta se stala každodenní součástí jejich životů.
Prosme za sebe navzájem, abychom žili v síle Ducha
Božího. (Řím 8,8-9)
Pane, náš Bože, vyslyš nás, když prosíme za svět,
vždyť u tebe je slitování a hojnost milosrdenství.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 130)

Pondělí 5. postního týdne
Ježíš nikoho neodsuzuje a ani hříšníka nezbavuje
důstojnosti. Proto se s nadějí modleme za náš svět a
v upřímné pokoře říkejme: Pane, smiluj se. (Jan 8,10-11)
Prosme za mladé lidi, aby měli odvahu stavět se na stranu
slabších a hájit pravdu. (Dan 13,45-49)
Prosme o změnu smýšlení těch, kdo posuzují druhé jen
podle vnějšího dojmu. (Dan 13,41)
Prosme za obrácení těch, kdo zneužívají své postavení.
(Dan 13,41)

Prosme za ty, kdo se stali otroky svých vášní a služebníky
zla. (Dan 13,9-10)
Prosme za ty, kdo nejsou spokojeni sami se sebou.
Věčný Bože, ty znáš skryté věci
ty víš všechno dřív, než se to stane.
Vyslyš naše prosby a dej každému,
co potřebuje k dobrému životu a věčné spáse.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Dan 13,42)

Úterý po 5. neděli postní
Mojžíš se modlil za lid, aby byl uchráněn smrtelného
nebezpečí, a Bůh ho vyslyšel a řekl mu, co má vykonat
pro jejich záchranu. I my se modleme za náš svět
s nadějí, že nám Hospodin ukáže způsoby, jak přispět
k jeho spáse. Společně říkejme: Pane, smiluj se. (Nu 21,7-9)
Prosme o pravdivost všech křesťanů a o inspiraci Ducha
Svatého při hledání vhodných způsobů evangelizace.
Prosme za mladé, kteří již nepamatují dobu totality, aby si
nenechali vzít svobodu.
Prosme za ty, pro které se cesta životem stala úmorným
trmácením, plným pádů a zranění. (Nu 21,4-5)
Prosme za přípravu celostátního setkání mládeže
v Olomouci.
Prosme za naše blízké a za ty, kdo nás prosili o modlitbu.
(Nu 21,7)

Bože, ty slyšíš nářek ubohých
a vysvobozuješ z otroctví smrti.
Proto ti s důvěrou svěřujeme tyto prosby
skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Žl 102,21)

Středa 5. postního týdne
Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom vzdali díky za
dar pravé svobody, modleme se za církev a za svět.
Říkejme společně: Pane, smiluj se.
Prosme za křesťany, aby si zachovali víru a dokázali o ní
v pravý čas vydat svědectví. (Dan 3,16-18)
Prosme za mladé lidi, aby byli věrni svému svědomí a měli
sílu odmítat zlo. (Dan 3,16-18)
Prosme za obrácení totalitních vládců, aby obyvatelé jejich
zemí mohli žít svobodně.
Prosme za ty, kdo jsou vydíráni a ponižováni, aby neztratili
odvahu a vědomí vlastní důstojnosti. (Dan 3,15; Jan 8,41)
Prosme za naše předky hluboko do minulosti, aby spočinuli
v Boží náruči. (Jan 8,33; Dan 3,52a)
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
neboť vyslýcháš prosby svých synů a dcer.
Tobě buď chvála a velebení nyní i na věky věků. Amen.
(Dan 3,52)

Čtvrtek 5. postního týdne
Hospodin řekl Abrámovi, že se stane otcem mnohých
národů. Také my jsme pozváni k plnosti života, který
máme předávat. Modleme se tedy za život světa a
volejme: Pane, smiluj se.
Prosme za všechny duchovní syny a dcery praotce
Abraháma: za židy, křesťany a muslimy.
Prosme za dobrou budoucnost našich dětí, mladých lidí a
příštích generací.
Prosme za manžele, kteří děti mít nemohou, a za obrácení
těch, kteří je nechtějí. (Gn 17,4.6)
Prosme za ty, kdo zemřeli bez naděje na věčný život. (Jan
8,51-53)

Prosme za všechny obyvatele našeho města (naší obce) bez
ohledu na jejich víru.
Pane, náš Bože, připomínáme si veliké věci, které jsi
učinil kdysi, a s vírou ti svěřujeme přítomnost
i budoucnost našeho světa.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Žl 105,5)

Pátek 5. postního týdne
Prorokem jsme byli ujištěni, že Hospodin vysvobozuje
ubožáka z rukou zlovolníků. Proto se s důvěrou
modleme za všechny lidi a říkejme: Pane, smiluj se.
(Jer 20,13)

Prosme o ryzost vztahů v církvi, v rodinách i v celé
společnosti. (Jer 20,10)
Prosme za mladé lidi, aby uměli navazovat a věrně
zachovávat vztahy přátelství a lásky. (Jer 20,10)
Prosme za obrácení radikálů, kteří šíří nenávist a rozdělení,
nesnášenlivost a násilí. (Jan 11,48.52)
Prosme za mladé lidi, aby se dobře připravili a opravdově
prožili celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosme v našem společenství jedni za druhé, zvláště za
naše nemocné.
Vzýváme tě, Bože, především jménem těch, kdo jsou
v jakékoli tísni, neboť věříme, že slyšíš náš hlas, když
prosíme o pomoc.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 18,4.7)

Sobota po 5. neděle postní
Je krátce před velikonočními svátky, kdy znovu
prožijeme, že Ježíš položil život za nás a za všechny.
Modleme se tedy za celou církev a za celé lidstvo a
s vírou volejme: Pane, smiluj se. Nebo: Kyrie, eleison.
(Jan 11,55)

Prosme za bratrskou jednotu všech křesťanů a ohleduplné
soužití všech lidí. (Iz 37,21n; Jan 11,52)
Prosme za zpovědníky a za ty, kdo k nim v těchto dnech
přicházejí očistit se svátostným smířením. (Jan 11,55)
Prosme za víru, naději a lásku mladých lidí a za naplnění
jejich dobrých ideálů a přání.
Prosme za osvobození těch, kdo upadli do různých
závislostí a zlozvyků.
Prosme za nemocné a hladové, staré a slabé, neúspěšné,
vysmívané a pohrdané, a za všechny, kdo jakkoli trpí.
Prosme za ty, kdo jsou v koncích se svými silami, a za ty,
kdo jsou blízko smrti.
Pane, náš Bože, pomoz nám činit svět lidštějším
a sám doplň to, nač naše síly nestačí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Květná neděle - Světový den mládeže
Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu, a stal se
člověkem. S vírou, že se nás u svého Otce zastane,
přednesme své prosby a volejme: Pane, smiluj se. (Flp 2,6)
Prosme za ty, kdo budou o Veliké noci pokřtěni, biřmováni
a pozváni k eucharistickému stolu.
Prosme za ty, kdo spravují věci veřejné.
Prosme za mír a bezpečí pro všechny lidi a národy.
Prosme za mladé lidi, hledající své povolání a místo
v životě.
Prosme za mladé lidi, aby poznali, že ti na nich záleží a
dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Prosme za to, co každému z nás nejvíce leží na srdci.
Pane, náš Bože, nebuď nám vzdálen
a pospěš na pomoc všem, za které jsme prosili.
Tobě buď chvála a klanění nyní i na věky věků. Amen.
(Žl 22,20)

Metodika
Ve mši svaté je možno využít připravených přímluv.
Všechny texty jsou určeny též k osobnímu použití.
Prosíme, dejte je věřícím k dispozici.
Děkujeme všem, kteří mladé lidi podporují modlitbou
i všemi jinými způsoby.
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