Týden modliteb za mládež

17. – 24. března 2013

Úvodní slovo
České Budějovice 20. prosince 2012
Opět se blíží každoroční setkání mládeže
s biskupy v diecézích před Květnou nedělí 2013. Tato
událost už v naší zemi zapustila kořeny a je pro značnou
část mladých lidí událostí, kterou očekávají
s netrpělivostí, nadšením a s oprávněnými nadějemi.
Letos jsme mohli prožít Celostátní setkání
mládeže ve Žďáru nad Sázavou, které díky Bohu bylo
mimořádně zdařilé a pro mnohé mladé lidi posilou ve
víře, naději a lásce. Příští rok nás vedle pravidelného
setkání před Květnou nedělí, čeká také Světové setkání
mladých se Svatým otcem v Rio de Janiero od
23. července do 28. července.
Jsme si vědomi, že vedle pečlivé organizační
přípravy, je potřebí se také spojit v naléhavé modlitbě za
požehnaný zdar těchto aktivit. Uvědomujeme si
napomenutí žalmisty, který nám důrazně připomíná
slova: „Jestliže nestaví dům Hospodin, marně se budou
lopotit lidé, když nestřeží město Hospodin, marně ho
budou hlídat stráže.“
A proto, jako minulé roky se chceme společně
v celé naší vlasti, modlit na tento úmysl v pátém postním
týdnu od 17. března do 23. března 2013. Věřím, že se
rádi všichni zapojíme do tohoto proudu modliteb
nejenom za tyto konkrétní události, ale za naše mladé lidi
vůbec.
Jistě si uvědomujeme to, co často připomínal
blahoslavený papež Jan Pavel II. a také dnes

Benedikt XVI., že mladí lidé jsou budoucností a nadějí
církve.
Chci Vás poprosit o neustálou modlitbu za
mladou generaci, ale pak zvláště v tomto společném
modlitebním zápase během Týdne modliteb za mládež.
Věřím, že uvidíme požehnané plody našeho
duchovního snažení, za které Vám všem, zvláště
nemocným a trpícím, chci poděkovat a k tomu Vám také
z plna srdce žehnám!

+ Mons. Pavel Posád
pomocný biskup českobudějovický
biskup delegát ČBK pro mládež

Úvodní poznámky
Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve
znamení oslav XXVIII. světového dne mládeže, který se
slaví v jednotlivých diecézích a v červenci s papežem
Benediktem XVI. v brazilském Rio de Janeiro
(23. - 28. července 2013).
Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní: „Jděte,
získejte za učedníky všechny národy“ (Mt 28,19).
Benedikt XVI. se v poselství, které mladým lidem zaslal,
dotýká i probíhajícího Roku víry.
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
(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....

Neděle 17. března 2013 – Odpuštění hříchů
Biblický text: Jan 8, 7-11 (liturgický překlad)
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“
A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za
druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a
žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se
poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo,
Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška
už nehřeš!“
Text z poselství papeže k SDM 2013
Pravidelně přistupujte ke svátosti smíření; je to vzácné
setkání s milosrdenstvím Boha, který nás přijímá,
odpouští nám a obnovuje naše srdce láskou.
Zamyšlení:
„Kdo z vás je bez hříchu?“ Náš křesťanský život není
životem dokonalých lidí. Bůh to dobře ví a ve svém
nevýslovném milosrdenství nám daroval milost svátosti
smíření. Přesto je někdy těžké ke zpovědi jít! Řekneme si:
„Co si o mě ten kněz pomyslí?“, nebo: „Vždyť se pořád
zpovídám z toho samého. Vůbec se nelepším. Má pro mne
zpověď vůbec cenu? Neurážím Boha, když mám ještě
odvahu k němu zajít a prosit ho o milosrdenství?“
Všechny tyto či podobné myšlenky nejsou ničím jiným,
než obyčejným pokušením, kterému je třeba se postavit
na odpor.
Úkol:
Najdi si vhodné zpovědní zrcadlo (např. z Kancionálu či
z průvodce setkáním mládeže ve Žďáru nad Sázavou) a
připrav se na svátost smíření, kterou vykonej, co
nejdříve. Máš-li se svátostí smíření problém, popovídej si
o tom s knězem, kterému důvěřuješ.

Přímluvy – 5. neděle postní
Pán, Hospodin, tvoří nové cesty tam, kde lidé
nenacházejí východisko. Proto mu svěřme potřeby celého
světa a volejme: Pane, smiluj se.

Prosme za církev, aby nacházela cesty
k uskutečňování smíření, které přinesl Ježíš.
Prosme za všechny, kdo nesou politickou,
hospodářskou a společenskou odpovědnost, aby
usilovali o sociální spravedlnost.
Prosme za lidi, jejichž životní jistoty ztroskotaly a
žijí v beznaději a zoufalství, aby nezůstávali
osamoceni a našli oporu ve svých bližních.
Prosme za ty, kdo byli pozváni k novému životu a
budou zanedlouho pokřtěni.
Prosme za mládež, zvláště za ty mladé lidi, kteří
potřebují sílu a pomoc v nesnázích, aby ji nalezli
u Ježíše.
Prosme za nás, zde přítomné, abychom
v modlitbách pamatovali na závěr svého
pozemského putování.
Pane, ty činíš veliké věci a měníš osud těch, kdo k tobě
v nouzi volají. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Pondělí 18. března 2013 - Církev
Biblický text: Jan 8, 12 (liturgický překlad)
Ježíš promluvil k farizeům a řekl: „Já jsem světlo světa.
Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít
světlo života.“
Text z poselství papeže k SDM 2013
Drazí mladí, abyste zůstávali pevní ve vyznávání
křesťanské víry tam, kam jste posláni, potřebujete církev.
Nikdo nemůže svědčit o evangeliu sám. Ježíš vyslal své
učedníky na misii společně: „Získejte za učedníky,“ říká
jim v množném čísle. Své svědectví nabízíme vždy, jako
členové křesťanského společenství, a naše poslání je
oplodňováno společenstvím, jež žijeme v církvi;
podle jednoty a lásky, kterou máme k sobě navzájem, nás
poznají jako Kristovy učedníky (srov. Jan 13, 35).
Zamyšlení:
Žít v církvi znamená mít domov, společenství. My všichni,
kdo jsme byli pokřtěni a věříme v Boha, jsme vyvoleni
Bohem. Společně tvoříme církev, která má za úkol svědčit
o Boží lásce a získávat nové učedníky. Jsem hrdý na to,
že jsem členem církve a že patřím do určitého farního
společenství? Podílím se aktivně na životě tohoto
společenství? Jak naplňuji úkol hlásat evangelium?
Úkol:
Aktivně se zapoj, dle svých darů a možností, do života
farního společenství. V případě, že to není možné,
alespoň se za své farní společenství pravidelně modli.

Přímluvy – pondělí 5. postního týdne
Bratři a sestry!
Obraťme se k Bohu, který zná naše srdce a před nímž
nejsou skryty myšlenky žádného z nás.

Prosíme za všechny křesťany, aby se posílili a
obnovili v tomto postním čase milosti.
Prosíme za národy, aby přijetím a prožíváním víry
vykořenily zlo ze svého středu.
Prosíme za ty, kteří vládnou, aby si byli vědomi,
že jim jejich moc byla svěřena k službě a
společnému dobru.
Prosíme za naši mládež, aby si zachovala dar
čistoty a statečnosti.
Prosíme za rodiče, aby byli prvními učiteli pravé
víry a správného života.
Prosíme za umírající, aby byli posilněni pokrmem
na cestu do věčnosti.

Pane, náš Bože!
Ty sám nejlépe předvídáš, co nám slouží ke spáse.
Dopřej nám všeho, co nás přivádí k Tobě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Úterý 19. března 2013 – Společenství svatých
Biblický text: Mt 1, 18-19 (ekumenický překlad)
Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla
zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se,
že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl
propustit ji potají.
Text z poselství papeže k SDM 2013
Mějte na paměti dary, které jste dostali od Pána, abyste je
pak vy sami mohli předávat dále. Učte se nově
interpretovat svou osobní historii a uvědomujte si také
nádherné dědictví generací, které vás předcházely.
Zamyšlení:
Věříme ve společenství všech věřících v Krista: těch, kteří
putují po této zemi; zesnulých, kteří procházejí vlastním
očištěním; blažených v nebi.
Svatý Josef je patronem umírajících. Modlím se za
umírající? Modlím se za chvíli, kdy budu sám umírat,
abych umřel smířen s Bohem a mohl vstoupit do nebe?
Úkol:
Dnes popros svatého Josefa: Svatý Josefe, ty jsi umíral
v přítomnosti Ježíše a Marie. Prosím Tě, provázej svou
přímluvou všechny lidi, kteří dnes zemřou, aby umírali
s lítostí nad svými hříchy. Ochraňuj po celý život i mě,
abych se vyhnul těžkému hříchu. Vypros mi milost, abych
zemřel tak jako ty v objetí Ježíše a Marie. Ježíši, Maria,
svatý Josefe, do vašich rukou poroučím svou duši a tělo
nyní i v hodinu své smrti. Amen.

Přímluvy – Slavnost sv. Josefa
Nebeský Otec svěřil svého vtěleného Syna a jeho Matku
P. Marii do péče sv. Josefa, muže zbožného a
spravedlivého. Pod ochranou svatého Josefa svěřme se i
my Boží Prozřetelnosti.
Bože, náš starostlivý Otče!
Pomáhej církvi, která je tajemným tělem tvého
Syna.
Vytvářej společnost, která má odvahu budovat své
základy na pravdě a dobru.
Upevňuj manželství vzájemnou úctou a čistou
láskou.
Poskytuj dětem radostnou jistotu domova
spokojeným a šťastným soužitím rodičů.
Povolávej mladé lidi, kteří by usilovali o lásku a
spravedlnost ve světě.
Přiváděj celé naše rodiny k častému přijímání
svátostí.
Kéž provází sv. Josef naše umírající k tobě 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.

Středa 20. března 2013 – Duch Svatý
Biblický text: Jan 8, 31 (liturgický překlad)
Ježíš řekl židům, kteří v něho uvěřili: „Když vytrváte
v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte
pravdu, a pravda nás osvobodí.“
Text z poselství papeže k SDM 2013
Skrze křest, který v nás rodí nový život, se v nás usídluje
Duch Svatý a zapaluje naši mysl i naše srdce. On nás
vede, abychom poznávali Boha a vstupovali do stále
hlubšího přátelství s Kristem. Duch Svatý nás nabádá,
abychom konali dobro, abychom sloužili druhým a
darovali sami sebe. Skrze biřmování jsme posíleni jeho
dary, abychom svědčili o evangeliu stále zralejším
způsobem. Duch lásky je tedy duší misie. Vede nás,
abychom vycházeli ze sebe a „šli“ evangelizovat.
Zamyšlení:
Duch Svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí naši
víru a dává nový život, který spočívá v poznání Otce a
toho, kterého poslal, Ježíše Krista. On nám umožňuje
poznat lásku Boží k nám a žít s naším Stvořitelem
v přátelství.
Úkol:
Zamysli se nad otázkami papeže z poselství k SDM 2013:
„Pozval jsem někoho na cestu objevování křesťanské
víry? Měl jsem odvahu navrhnout křest mladým, kteří ho
ještě nepřijali?“

Přímluvy – středa 5. postního týdne
Bratři a sestry!
Náš Pán je milosrdný a plný slitování, je shovívavý i
bohatý láskou. Vyprosme si od něho, co potřebuje církev
a svět.
Ať je církev matkou, domovem a otevřenou
náručí všem lidem, kteří touží nalézt pravý smysl
života.
Ať se dovedeme dotýkat křížů svých bližních a
šíříme ducha Boží lásky a pomoci.
Ať se upevní důvěra nemocných v Boží
prozřetelnost.
Ať se mladí lidé nestanou otroky těla.
Ať je vzdělávání ve víře naší samozřejmou
povinností.
Ať zemřelí vstoupí do tvého pokoje a tvé slávy.

Kéž nás postní doba vede k hlubší oddanosti tobě, náš
Pane, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Čtvrtek 21. března 2013 – Evangelizace „národů“
Biblický text: Gn 17, 3-7 (liturgický text)
Abrám padl na svou tvář a Bůh s ním takto mluvil: „Hle,
já jsem to – to je má smlouva s tebou: Staneš se otcem
mnohých národů. Nebudeš se už jmenovat Abrám, ale
tvé jméno bude Abrahám, neboť tě činím otcem
mnohých národů. Učiním tě nadmíru plodným,
rozmnožím tě v národy a králové z tebe vzejdou.
Text z poselství papeže k SDM 2013
Snažme se s jednoduchostí a s respektem vstoupit do
dialogu s druhými lidmi. Budeme-li ho prožívat v duchu
opravdového přátelství, přinese plody. „Národy“, k nimž
jsme posláni, nejsou pouze jiné země světa, ale také
různé oblasti života: rodina, čtvrť, studentské nebo
pracovní prostředí, skupiny přátel a místa, kde trávíme
volný čas. Radostné hlásání evangelia je určeno všem
prostředím našeho života, bez jakéhokoli omezení.
Zamyšlení:
Církev má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst
Božímu království, které už započalo v Ježíši. Ať nám nic,
ani těžkosti, ani neporozumění, nezabrání přinášet
Kristovo evangelium všude tam, kde se nacházíme. Každý
z nás je v mozaice evangelizace důležitý.
Úkol:
Snažím se svědčit o Kristu ve všech prostředích, kterých
jsem součástí? Nestydím se za svou víru? Snažím se ve
víře dále vzdělávat? Přemýšlím, jakým způsobem o víře
s druhými lidmi hovořit?

Přímluvy – čtvrtek 5. postního týdne
Bratři a sestry!
Vzývejme Pána, svého Boha, aby nehleděl na naše viny,
ale vyslyšel nás pro svou nesmírnou slitovnost.
Obnov, Pane, svou církev a připrav nás na slavení
Velikonoc.
Uděl nám, Pane, stálý růst lidského poznání,
abychom dovedli rozlišovat dobré a zlé.
Veď nás, Pane, ať nepatříme mezi ty, kteří se
vychloubají tím, za co by se měli stydět.
Posiluj mladé lidi, Pane, aby jim síla postu
pomáhala posílit vládu ducha nad tělem a
osvobodila je od všeho, co je spoutává.
Daruj naší vlasti, Pane, aby se obnovovala
v duchu evangelia a znovu objevila své duchovní
kořeny.
Uveď nás, Pane, po pozemském putování do
věčného domova.

Pane a Bože, obnov a chraň celé lidstvo, neboť ve tvých
rukou je všechna moc nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.

Pátek 22. března 2013 – Bůh Otec
Biblický text: Ž 18
Ve své tísni jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu jsem
volal o pomoc: Ze své svatyně slyšel můj hlas, mé volání
proniklo k jeho sluchu.
Text z poselství papeže k SDM 2013
Bůh je láska. Člověk, který zapomíná na Boha, nemá
naději a není schopen milovat sobě podobného. Proto je
naléhavě nutné svědčit o Boží přítomnosti, aby mohl
zakusit Boha každý. V sázce je spása lidstva a spása
každého z nás. Každý, kdo tuto nutnost pochopí, nemůže
jinak než zvolat se svatým Pavlem: „Běda, kdybych
nehlásal evangelium“ (1 Kor 9, 16).
Zamyšlení:
Můžeme vzývat Boha jako „Otce“, protože nám to zjevil
jeho Syn, který se stal člověkem, a protože nám ho dává
poznat jeho Duch. Při modlitbě „Otče náš“ se obracíme
osobně k Otci našeho Pána Ježíše Krista.
Úkol:
Vyslovuj modlitbu „Otče náš“ pomalu a uvědomuj si, co
jednotlivá slova znamenají. Dnes se snaž mnohokrát přes
den vyslovit v duchu „Otče náš“.

Přímluvy – pátek 5. postního týdne
V upřímném rozhodnutí jít za Kristem, změnit smýšlení a
uvěřit evangeliu, prosme:

Dopřej církvi stálý růst a jednotu ve víře.
Vzbuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru
v Boha nebo v lidi.
Nauč nás sjednávat pokoj mezi lidmi.
Smiluj se nade všemi, kdo k tobě volají v nouzi a
tísni.
Dej mladým lidem horlivost v následování Tebe a
povzbuď je v úsilí o svatost.
Uveď všechny zemřelé do nebeské slávy, kde
mohou plně zakoušet tvou lásku.

Pane Ježíši Kriste, díky za to, že můžeme pevně počítat
s tvou pomocí. Vyslyš naše prosby a dej, ať se ti stále
více podobáme, neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky
věků. Amen.

Sobota 23. března 2013 – Život věčný
Biblický text: Ez 37, 26-28 (liturgický překlad)
Uzavřu s nimi smlouvu pokoje: bude to věčná smlouva:
požehnám je a rozmnožím, na věky zbuduji svou svatyni
u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem
a oni budou mým lidem. Tak poznají národy, že já jsem
Hospodin, který posvěcuje Izraele, když má svatyně bude
navěky mezi nimi.
Text z poselství papeže k SDM 2013
Dnes má mnoho mladých velké pochybnosti o tom, zda
život je dobro. Před těžkostmi současného světa se mnozí
obvykle ptají: Co já mohu dělat? Tuto temnotu osvěcuje
světlo víry, jež nám dává pochopit, že každý život má
nedocenitelnou hodnotu, protože je plodem Boží lásky.
Bůh miluje i toho, kdo se od něho vzdálil nebo na něj
zapomněl. Má trpělivost a čeká: dokonce dal svého Syna,
který zemřel a vstal z mrtvých, aby nás radikálně
osvobodil od zla. A Kristus vyslal své učedníky, aby
přinesli radostnou zvěst o spáse a novém životě všem
národům.
Zamyšlení:
Smyslem života je žít s Kristem. Takový život máme žít už
zde na zemi a po smrti ve věčnosti v nebi. Pro křesťana,
který spojuje svůj život s Ježíšem, dostává smysl i smrt.
Stává se vstupem do naplněnosti života, do věčného
společenství s Bohem a se všemi spasenými.
Úkol:
Věřím, že smrtí život nekončí? Snažím se žít tak, abych se
po smrti dostal do nebeského království? Modlím se za
zemřelé? Uvědomuji si zodpovědnost za duše v očistci?

Přímluvy – sobota 5. postního týdne
Bratři a sestry!
Prosme Pána, svého Boha, za mír a jednotu pro církev
jeho Syna.
Bože lásky a pokoje.
Dej, ať Svatý otec, biskupové a kněží jsou celému
světu znamením Tvé pravdy, lásky a svatosti.
Dej, ať lidé všech národů mají dobrou vůli žít ve
vzájemné lásce a růstu v jednotě.
Dej, ať se naučíme respektovat svědomí a
svobodu druhých.
Dej, ať Tvou pravdu nejen vyznáváme, ale také
uskutečňujeme.
Dej, ať mladí lidé odmítají lhostejnost a nedbalost
a nenechají se zmást lákavými marnostmi světa.
Dej, ať umírající plni víry očekávají setkání
s Tebou.

Všemohoucí Bože!
Učíš svou církev, aby všichni plnili Tvá přikázání v lásce
k Tobě i k bližnímu. Uchovej v nás dar pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Neděle 24. března 2013 - Ježíš Kristus
Biblický text: Flp 2, 9-11 (liturgický překlad)
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné
jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé
koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí
k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Text z poselství papeže k SDM 2013
Evangelizovat znamená přinášet druhým radostnou zvěst
o spáse a touto radostnou zvěstí je jedna osoba: Ježíš
Kristus. Když se s ním setkám a pochopím, až do jaké
míry mě Bůh miluje a přináší mi spásu, zrodí se ve mně
nejen touha, ale i potřeba, aby ho poznávali druzí.
Evangelizace vždy začíná setkáním s Pánem Ježíšem.
Kdo se k němu přiblížil a získal zkušenost s jeho láskou,
hned chce sdílet krásu tohoto setkání a radost, jež se rodí
z takového přátelství. Čím více Krista známe, tím více ho
toužíme hlásat. Čím více s ním hovoříme, tím více
toužíme hovořit o něm. Čím více si nás získal, tím více
toužíme vést k němu ty druhé.
Zamyšlení:
Člověk je cestou církve a cestou člověka je láska. Zdroj
lásky je Bůh. Kdo poznal Boha jako lásku, ten je jím
okouzlen. Pravá láska touží druhého více poznávat. Kdo
věří v Ježíše, zajímá se i o obsah víry. Kdo proniká do
obsahu víry, ten je pak i schopnější o své víře svědčit.
Úkol:
Probíhající Rok víry je úkolem. Můžeš ho naplnit mimo
jiné tím, že si postupně prostuduješ YOUCAT a tak si
nově promyslíš svou víru.

Přímluvy – 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.
Prosme za církev, aby se očistila, posvětila a stala
se tak jasným znamením spásy celému světu.
Prosme za všechny lidi, aby otevřeli svá srdce
pokoji, který nám získal Kristus svou smrtí na
kříži.
Prosme za hříšníky, aby v této příhodné době
nepromarnili možnost odpuštění a smíření.
Prosme za nás, zde přítomné, abychom
v obřadech Svatého týdne hlouběji prožili
tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání.
Prosme o dary Ducha svatého, abychom žili z víry
a aby se nám dařilo být věrohodnými svědky
evangelia.
Obzvláště dnes, kdy slavíme Světový den
mládeže, prosme za mládež celého světa, aby
měla odvahu přijmout Boha – Lásku jako základ a
zdroj svého života.
Ježíši Kriste, Synu Boží, vykoupil jsi nás svou nejdražší
Krví. Vyslyš volání své církve a prokaž nám své
milosrdenství, neboť ty žiješ a kraluješ na věky. Amen.

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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