Milí přátelé,
každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež
je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové
generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit Ducha Svatého o poznání,
jakými cestami či způsoby jim svědčit o přátelství s Kristem.
„Neříkejme mladým, jak a co mají dělat, ale kráčejme cestami, kterými oni jdou,“ říká papež
František. Zvu mladé, staré i celé rodiny, jak domácí, tak farní společenství, abyste se přidali
ke společné modlitbě. Způsob si zvolte každý sám.
Prosím také o potřebné milosti pro všechna diecézní setkání a také za přípravu Celostátního
setkání mládeže, které připravujeme na srpen 2021 v Hradci Králové.
Žehná a o modlitbu za dílo prosí koordinátor o. Kamil Strak

V této brožuře najdete následující materiál k využití:
1. Modlitbou za mládež (s verzí pro tisk)
2. Přímluvy (které jsou pro celý týden stejné)
3. Dopis od mladého člověka, který se dá využít různě (např. jako součást kázání či na
závěr mše svaté jako úvod do tohoto týdne = pozvánka k plnému prožití Týdne
modliteb za mládež)

Další možnosti:
Křížová cesta
Adorace

MODLITBA ZA MLÁDEŽ

Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme:
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních
zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní
šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem,
aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie.
Zdrávas Maria…

K: Milovaní (bratři a sestry), prosme nebeského Otce za mladé lidi, za jejich
radosti, bolesti, jejich čistotu, budoucnost a všechny životní cesty:

Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.
Prosme o dary Svatého Ducha, abychom žili z víry a aby se nám dařilo být věrohodnými svědky
evangelia.
Pane, dej se mladým lidem poznat jako jejich Bůh a Spasitel a dej jim sílu a odvahu se k Tobě
hlásit ve všech situacích.
Prosme za ty, kdo se připravují na manželství nebo cestu zasvěceného života. Dej ať pocítí
radost a pokoj ve svých rozhodnutích.
Prosme za ty, kteří mají strach navázat vztahy nebo byli ve vztahu zraněni. Daruj jim naději a
lásku a dej se jim poznat jako Lékař těla i duše.
Prosme za mladé lidi, aby toužili po životě naplno podle Tebe a nespokojili se jen s vlažností.
Prosme za dospívající, zvláště za ty, kteří nemají žádné životní cíle, dej se jim poznat jako cesta,
pravda a život.
Prosme za všechny mladé lidi, za čistotu jejich duše a srdce a za odpuštění všech jejich hříchů.
Prosme za mladé lidi, aby se ubránili svodům dnešního světa – alkoholu, drogám, pornografii
a konzumismu – dej se jim poznat jako milující Otec.

K: Neboť Ty jsi, Pane, naše útočiště a síla; a Tvá je všechna moc a sláva na věky
věků. Amen.

Milí přátelé v Kristu,
je krásné, že se v naší putující církvi můžeme navzájem podporovat a pomáhat ostatním
s jejich břemeny. Díky Božím příslibům navíc nemusíme spoléhat jen na vlastní síly a můžeme
své starosti svěřit našemu dobrému Bohu. Mnoho z Vás takto určitě prosí o požehnání pro
děti, vnoučata, rodiče nebo ostatní členy farní rodiny. Tento dopis píšeme s prosbou, abyste
v příštích dnech do svých modliteb zahrnuli ještě jednu skupinu – všechny mladé lidi.
Troufáme si tvrdit, že mládí je etapou života, kterou důvěrně znáte. Sami si jistě vzpomenete
na věci, které jste při studiu nebo v prvních letech v zaměstnání řešili. Hledání vlastního místa
ve světě, touha najít své povolání, otázky, s kým svůj život prožijete. Mládí samozřejmě může
být nepopsatelně krásné, někdy nad ním ale visí stín nejistot. Prosme proto společně,
abychom uměli Bohu radostně důvěřovat.
Papež František před časem svolal biskupskou synodu o mladých a zdůraznil, že mladí jsou
nejen budoucností – ale taky současností církve. Ve své exhortaci Kristus žije naši církev
přirovnává ke kánoi, kterou mladí rybáři pohánějí vesly a ti starší zase korigují směr loďky
pohledem na hvězdy. Prosme o porozumění mezi generacemi – abychom si v rodinách i
farnostech uměli naslouchat a spojit síly a zkušenosti pro společnou cestu životem.
Když mluvíme o mladých, nemyslíme jen ty, které vídáte v našich kostelech. Prosme tedy
společně za celé nové generace, které v těchto letech vstupují do dospělosti. Svět mládí je
dnes často ponořen do virtuálního prostoru. Zběhlost při práci s moderními technologiemi
nám sice otevírá mnohé možnosti, na druhou stranu nás ale může od sebe vzdalovat. Prosme
o zdravý přístup k sociálním sítím a internetu. Aby se mladí lidé vyznali v bludišti, které
moderní technologie můžou vytvořit.
Přijměte tedy prosím tyto tři jednoduché body jako pozvání k modlitbě pro příští dny.
Mysleme na mladé, kteří si nevědí rady se životem – na ty, kteří jsou otroky sociálních sítí a
internetu – a modleme se za porozumění mezi generacemi pro společnou plavbu za Kristem.
Požehnanou dobu postní a buďme spojeni v modlitbě.

Za všechny mladé, Ondřej Elbel

Křížová cesta pro mladé inspirovaná myšlenkami z exhortace Christus Vivit
Úvod:
Kristus žije. Všeho, čeho se dotkne, omládne, stává se novým.
Proto přicházíme k Tobě – Ježíši a chceme s tebou projít tvé kroky
na křížové cestě.
Ty nejsi Bohem mrtvých: Ty žiješ a chceš, abych i já žil.

1. Svět odsuzuje
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Kdy jsem odsoudil pohledem, netečností, skutkem? (chvíle ticha)
Už jsi to slyšel. Říkám ti to znova: „Bůh tě miluje!“ I kdybys udělal cokoliv,
On tě vždy bere. Možná jsme neměli dobrou zkušenost s vlastním otcem, ale
Bůh vždy respektuje tvoji svobodu. (CHV 112, 113)
Díky Bože, za mnoho projevů tvé lásky, které mohu zakoušet.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

2. Kristus tě zachraňuje
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Kdy jsem přijal naposledy výzvu, směr své životní cesty, nové rozhodnutí? (chvíle ticha)
Kristus se vydal z lásky až do konce, aby tě zachránil. Jeho otevřené paže na kříži, jsou
nejvzácnějším znamením přítele, který je schopen jít až do krajnosti. (CHV 118)
Díky ti, Ježíši za toto přijetí kříže. Dej mi sílu uchopit kříž a nechat se zachránit.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

3. Padá pod tíhou kříže a hříchů
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Nevzdávám věci hned na začátku? Jaká je má vytrvalost? (chvíle ticha)
Jste Bohem milovaní, máte velikou hodnotu, když jste byli vykoupeni Kristovou drahou krví.
Vy nejste nějaké zboží, které se prodává v dražbě. Nenechte se, prosím, kupovat. Svádět
ideologiemi, abychom byli zotročeni a promarnili svůj život. To si musíš stále opakovat.
(CHV 122)
Díky ti Bože, že jsem svobodný. Jsem svobodný! Dej mi sílu zamilovat si svobodu, kterou mi
Kristus nabízí.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

4. Duchem naplněná jeho Matka
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Jak to mám s mámou? Jsem vděčný za dar života? Máme společná setkání? (chvíle ticha)
Maria zakusila blízkost, naplnění Boží blízkostí. Duch Svatý ji zastínil. On připravuje, otevírá
naše srdce, abychom přijali zvěst spásy. Naplňuje naše srdce radostí a uvádí do Kristova
srdce, abychom byli stále více naplňováni jeho láskou, jeho světlem a jeho silou, jako Marie –
jeho Matka.
(CHV 130)
Díky, Maria za tvou přímluvu. Prosím o nový dar a vylití Ducha Svatého.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

5. Pomoc na cestě
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Kdy jsem naposled konkrétně pomohl? Nevyhýbám se pomoci? (chvíle ticha)
Jak prožít dobře mládí. Tuto otázku je důležité si položit i opakovaně.
Mládí není něco, čím bychom se měli chlubit, ale je to Boží dar:
Být mladý je milost, štěstí.“
Původcem mládí je Bůh a působí v každém mladém člověku. Šimon příležitost
nepromarnil, i když se vzpíral. (CHV 136)
Díky, Bože, za dar mládí, za období života, které je požehnáním jak pro církev, tak pro celý
svět.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

6. Trocha vášně
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Kdy jsem byl naposled zamilovaný? Udělal skutek lásky? (chvíle ticha)
Hledáš vášně? Jak říká jedna krásná báseň: „Zamiluj se!“ (nebo: „Dovol, aby ses zamiloval“.)
Protože nic nemůže být důležitějšího, než potkat Boha.
Veronika Božího Syna potkává. Projevila lásku, lidskou vášeň v konkrétním skutku. To, do
čeho se zamiluješ, lapí tvou představivost, zanechá na všem své stopy.
Zamiluj se! Setrvej v té lásce! A všechno bude jiné. (CHV 132)
Díky za sílu, s kterou mohu každý skutek vykonávat s láskou.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

7. Nová volba
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Jsem rozhodný? Anebo pouze sním a nikde se nepoposunu? (chvíle ticha)
Mládí je dobou, ve které se rozvíjí osobnost, je charakterizováno sny, které nabývají podoby,
vztahy, pády, pokusy, experimenty a rozhodnutími, která postupně naplňují plán života.
Ježíš sám nešel zpět. Vstal a šel kupředu. V tomto životním období jsou mladí lidé povolaní
k tomu, aby se dívali dopředu, neodřezávali však své kořeny, aby se stávali samostatnými, ale
ne osamocenými. (CHV 137)
Díky za každé nové uvědomění směru života, za každou novou volbu.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

8. Nepokoj matek nad dětmi
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Nestydím se za svůj pláč? Kdy jsem naposled proléval slzy radosti, lítosti, pokoje? (chvíle
ticha)
Boží láska a náš vztah k živému Kristu nám nebrání snít, nevyžaduje od nás, abychom
omezovali své obzory. Naopak, povzbuzuje k lepšímu a krásnému životu.
Neklid vyjadřuje touhy srdcí mladých lidí. Neuspokojený neklid společně s úžasem nad
novými věcmi otevírá odvahu vzít život do vlastních rukou a přijmout zodpovědnost.
(CHV 138)
Díky, Bože, za každý nepokoj – pláč, který uchovává mladost, pohotovost a otevřenost.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

9. Rezignace na život
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Nevzdával jsem se? Nechtěl jsem si vzít, či poškodit život? (chvíle ticha)
Vedle snů, které dávají inspiraci k rozhodování, je tu ale ohrožení v neustálém stěžování si
a rezignovanosti. Jde o klam a zavede nás na mylnou cestu. Ježíš na cestě s křížem pokračuje.
Když se všechno zdá být nehybné a stagnující, když nás zneklidňují osobní problémy,
nenacházím řešení, není správné se cítit poraženými.
Cestou je Ježíš. On je Pán. On mění životní perspektivu. (CHV 141)
Pane, dej mi sílu vycházet ze sebe a jít za Tebou.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

10. Zbaven všeho
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Jak se starám o své tělo? Dokáži dát stranou zbytečné věci? (chvíle ticha)
Mnozí mladí lidé pečují o své tělo, snaží se zvětšovat svou tělesnou sílu, či vzhled.
Někteří míří výše, snaží se a usilují o duchovní rozvoj.
Sv. Jan říká: „Napsal jsem vám, mládeži, protože jste silní a Boží slovo zůstává ve vás“.
(1 Jan 2,14)
Hledat Pána, střežit jeho Slovo, snažit se na ně odpovídat svým životem, to je to, co posiluje
srdce mladých lidí. (CHV 158)
Díky za sílu tvého Slova, které mě činí být online – s Tebou.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

11. Druhými přibit na kříž
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Nestydím se, že jsem křesťan? Přiznám se ke Kristovu Kříži?
Chci tě povzbudit k přijetí úkolu, protože vím, že: „tvé srdce, mladé srdce, chce budovat lepší
svět.“ Mladí lidé chtějí být aktéry této proměny.
Ježíš svým skutkem lásky na kříži zaplavil svět láskou. Prosím, nedovolte, aby aktérem této
proměny byl někdo jiný! Jste to vy, komu patří budoucnost. Skrze vás vstupuje do tohoto
světa budoucnost. (CHV 174)
Díky ti Ježíše, že jsi nebyl divák zpovzdálí, ale muž činu v hlavní roli.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

12. Svědectví ticha
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Umím se ztišit? Sklonit před tajemstvím Božího záměru? (chvíle ticha).
Důležitost svědectví neznamená, že bychom neměli říkat žádná slova. Proč nevyprávět o
Kristu, co vykonal pro nás na kříži, že nám dává sílu?
Nedovol, aby tě svět stahoval jen do prázdných a povrchních věcí. Buďte schopni plavat proti
proudu a dělte se o Ježíše, o víru, kterou vám daroval. (CHV 176)
Díky za tvou nezměrnou důvěru v Boha Otce a sílu lásky Ducha Svatého.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

13. Být apoštolem – misionářem
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Jak často přijímám Kristovo tělo? Nezanedbávám přípravu – zpověď? (chvíle ticha)
Mladí lidé, zamilovaní do Krista, jsou povolaní k tomu, aby všude svědčili o evangeliu svým
životem.
Být apoštolem neznamená nosit v ruce pochodeň, ani jen vlastnit světlo, ale být tím světlem.
Je víc příklad než vyučování. (CHV 175)
Díky Ti Kriste za příklad. U mě v každém sv. přijímání, v každém svědectví o Tobě.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

14. Neexistují hranice
Klaníme si Ti, Pane, Ježíši Kriste – neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ze života:
Nedělám si z evangelia vlastní podnik? Nezlehčuji skutečnosti života? (chvíle ticha)
Nemyslete si, že misie je snadná a pohodlná. Evangelium je pro všechny, a ne jenom pro
některé. Je pro všechny. Nebojte se jít a nést Krista do všech oblastí.
Pán hledá všechny, chce, aby všichni pocítili jeho přejivé milosrdenství a lásku.
Ať jsme kdekoli, máme vždycky příležitost dělit se o radost z evangelia. On spoléhá na vaši
odvahu, na vaši čerstvost a na vaše nadšení. (CHV 178)
Díky za cestu vzkříšení. Ten kdo dává, dostává.
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi.

Závěr:
Protože čas je nadřazen prostoru, musíme uvádět do chodu procesy a doprovázet, nikoli
předepisovat cesty.
Děkuji, Ježíši za příklad tvé cesty. Cesty života. Dej mi vytrvalost po ní kráčet, sílu v nových
zkušenostech. Tak jako to dělala Maria, když se ve svém mládí vypořádávala se svými
otázkami a těžkostmi.
Kéž obnoví mé mládí v srdci a stále nás provází svou přítomností. AMEN

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
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Úvod
Tato adorace je složena z několika promluv k mládeži od svatého papeže Jana Pavla II., papeže
Benedikta XVI. a papeže Františka.
Jednotlivé myšlenky papežů mohou být rozděleny mezi více lektorů.
K adoraci je možné zpívat vhodnou píseň, např. 712 – Klaním se ti vroucně.
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Píseň 712→1. a 2. sloka písně
Vystavení Nejsvětější Svátosti

K: Pochválena a velebena budiž bez ustání
L: Nejsvětější Svátost Oltářní.

K: Pochválena a velebena budiž bez ustání
L: Nejsvětější Svátost Oltářní.

K: Pochválena a velebena budiž bez ustání
L: Nejsvětější Svátost Oltářní.

K: Až na věky věků
L: Amen.

Svatý Jan Pavel II.1
"Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života" (J 6,68).
Slovo, které se stalo tělem před dvěma tisíci roky, je dnes přítomno v eucharistii. Eucharistie je svátostí
přítomnosti Krista, který se nám daruje, protože nás miluje. Miluje každého z nás jedinečným
a osobním způsobem v konkrétním životě každého dne: v rodině, mezi přáteli, při studiu, v práci,
při odpočinku i zábavě. Miluje nás, když naplňuje dny naší existence svěžestí i tehdy, když v hodinách
bolesti dopustí, že na nás dolehne zkouška: i v těch nejtěžších zkouškách nám totiž dává zaslechnout
svůj hlas.
Kristus nás miluje a miluje nás neustále! Miluje nás, i když mu působíme zklamání, když nesplňujeme
jeho očekávání. Nikdy nám neuzavírá náruč svého milosrdenství. Jak bychom mohli nebýt vděčni
tomuto Bohu, který nás vykoupil, a vydal se až k bláznovství kříže? Bohu, který se postavil na naši stranu
a zůstal tam do konce?
Slavit eucharistii "přijímáním jeho těla a krve" znamená přijímat logiku kříže a služby. To znamená
dosvědčit vlastní ochotu obětovat se pro druhé jako to učinil on.
Takové svědectví naše společnost krajně potřebuje, potřebují ho více než kdy jindy mladí, kteří jsou
často pokoušeni přeludem snadného a pohodlného života, drogami a hedonismem, aby se pak ocitli
v zákrutech beznaděje, nesmyslnosti, násilí. Je naléhavé změnit cestu a vydat se Kristovým směrem,
který je i směrem spravedlnosti, solidarity, nasazení se pro společnost a pro budoucnost člověka.

1

Homilie svatého Jana Pavla II. 20.8.2000 k mládeži, Tor Vergata

3

To je naše eucharistie, to je odpověď, kterou Kristus očekává od nás. Ježíš nemá rád průměrnost
a neváhá nám s naléhavostí položit otázku: "I vy chcete odejít?". Spolu s Petrem, chceme dnes
před Kristem, chlebem života, i my zopakovat: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného
života!" (J 6,68).

Chvíle ticha


Píseň 712→3.sloka písně

Benedikt XVI.2
Bůh nás miluje. To je velká pravda našeho života, která dává smysl všemu ostatnímu. Nejsme plodem
náhody nebo iracionality, ale na počátku naší existence je plán Boží lásky. Zůstávat v jeho lásce tudíž
znamená žít zakořeněni ve víře, protože víra není pouhé přijetí abstraktních pravd, nýbrž důvěrný vztah
s Kristem.
On nás vede k tomu, abychom otevírali svá srdce tomuto tajemství lásky a žili jako osoby, které ví,
že je Bůh miluje. Pokud zůstanete v Kristově lásce, zakořeněni ve víře, naleznete i uprostřed
protivenství a utrpení zdroj radosti a veselí. Víra neodporuje vašim nejvznešenějším ideálům. Naopak,
pozvedá je a zdokonaluje. Nepřizpůsobujte se ničemu menšímu než pravdě a lásce, nepřizpůsobujte se
nikomu menšímu než Kristu!
Nenechte se ochromit jakoukoliv nevraživostí! Nemějte strach ze světa, z budoucnosti ani ze své
slabosti. Pán vám dal život v tomto dějinném údobí, aby díky vaší víře dále znělo jeho jméno po celé
zemi.
Žádejte Boha, aby vám pomohl objevit vaše povolání ve společnosti i v církvi a vytrvat v něm s radostí
a věrností. Stojí za to přijmout do svého nitra Kristovo volání a vydat se odvážně a velkoryse po cestě,
kterou nám nabízí.
Chvíle ticha


Píseň 712→4. sloka písně

František3
Chcete udržet živý plamen, který vás může osvítit uprostřed noci a těžkostí? Chcete se připravit na to,
abyste odpověděli na Pánovo volání? Chcete být připraveni na plnění jeho vůle? Jak si zajistit olej, který
vás udrží v pohybu a povzbudí vás hledat Pána v každé situaci?
Buďte zakořeněni v Kristu, pěstujte s Ním přátelství. Zvu vás udržovat živou radost a nemít strach
hledět na budoucnost s důvěrou. Zakořeněni v Kristu hleďte s radostí a důvěrou. Tento stav se rodí
z vědomí, že Pán po nás touží, potkává se s námi a nekonečně nás miluje. Pěstované přátelství s Kristem
je olejem nezbytným k osvětlení cesty, vaší cesty, ale i cesty těch, kteří vás obklopují: přátel, sousedů,
spolužáků, spolupracovníků, včetně cesty ty, kteří s vámi vůbec nesouhlasí.
Vyjděme vstříc Pánu, který přichází! Nemějte strach z budoucnosti a nenechte se zastrašit; naopak,
vězte, že Pán vás tam v budoucnu očekává na přípravu a slavení oslavy Jeho Království.
2

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii, Madrid
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama a Promluva papeže
Františka v Thajsku 2019
3
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Každý se vrátí domů s novou silou, která se rodí vždycky, když se setkáme s druhými a s Pánem,
abychom naplněni Duchem svatým připomínali a uchovali při životě ono přání, které z nás činí bratry
a sestry a které skrze naše povolání nesmí v srdci světa přestat. Ať jsme kdekoli a děláme cokoli,
můžeme vždycky pohlédnout vzhůru a říci: „Pane, nauč mne milovat tak, jako jsi nás miloval ty.“
Chvíle ticha


Píseň 712→5. sloka písně

K: Modleme se:
Pane, prosíme za mládež celého světa, prosíme o to, abys jí žehnal, ochraňoval a provázel ji a nám
a našemu (farnímu) společenství žehnej, ať dokážeme mladé přijímat s láskou a jednou ať společně
dojdeme k Tobě do nebeského Království skrze Krista našeho Pána
V: Amen
Požehnání


Píseň 712→ 6. a 7. sloka písně

5

MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento
týden modlí za mládež celého světa, Tě
vroucně prosíme: chraň mladé lidi před
otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou
láskou, aby objevili cestu, na kterou
je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat
z pokladů Tvé církve a posiluj je svým
Svatým Duchem, aby byli solí země
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované
matky Marie.
Zdrávas Maria…

MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento
týden modlí za mládež celého světa, Tě
vroucně prosíme: chraň mladé lidi před
otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou
láskou, aby objevili cestu, na kterou
je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat
z pokladů Tvé církve a posiluj je svým
Svatým Duchem, aby byli solí země
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované
matky Marie.
Zdrávas Maria…

MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento
týden modlí za mládež celého světa, Tě
vroucně prosíme: chraň mladé lidi před
otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou
láskou, aby objevili cestu, na kterou
je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat
z pokladů Tvé církve a posiluj je svým
Svatým Duchem, aby byli solí země
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované
matky Marie.
Zdrávas Maria…

MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento
týden modlí za mládež celého světa, Tě
vroucně prosíme: chraň mladé lidi před
otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou
láskou, aby objevili cestu, na kterou
je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat
z pokladů Tvé církve a posiluj je svým
Svatým Duchem, aby byli solí země
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované
matky Marie.
Zdrávas Maria…

MODLITBA ZA MLÁDEŽ
Pane Ježíši Kriste,
sjednoceni se všemi, kteří se tento
týden modlí za mládež celého světa, Tě
vroucně prosíme: chraň mladé lidi před
otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách.
Naplňuj srdce všech mladých Tvou
láskou, aby objevili cestu, na kterou
je zveš, a věrně po ní šli.
Mladým věřícím dej odvahu čerpat
z pokladů Tvé církve a posiluj je svým
Svatým Duchem, aby byli solí země
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to
vše prosíme na přímluvu Tvé milované
matky Marie.
Zdrávas Maria…

