Modlitby

Modlitba před svátostí smíření
Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi
nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili
pro konání zla. Nabízíš nám své odpuštění. Prosíme Tě, ať se nebojíme za
Tebou přijít s prosbou o něj a ať znovu pocítíme teplo Tvé Otcovské náruče.
Daruj nám také dobré zpovědníky, zprostředkovatele Tvého milosrdenství. Uč
nás odpouštět sobě samým i druhým (zvláště našim nejbližším v rodinách),
abychom dorůstali k větší lásce. Vždyť, Ty jsi Láska, a nic jiného. Přijď, Bože,
do našeho zraněného srdce. Pro své probodené Srdce uzdrav rány a zahlaď
jizvy, které jsme utrpěli, když jsme neodolali pokušení a rozhodli jsme se činit
zlo místo dobra.
Amen.

Poděkování za křest
Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za milost křtu, kterou jsi nás obdaroval.
Děkujeme Ti, že jsme se mohli křtem stát Tvými bratry a sestrami, a tak s Tebou
dojít sjednocení v našem Nebeském Otci. Křtem jsme byli ponořeni v Tvou
smrt, která navždy zlomila pouta zla. Dopřej nám, abychom byli skrze křest také
vzkříšeni k životu věčnému.
Amen.

Za trpící
Bože, Ty člověku žehnáš v každé situaci jeho života – ať je mladý nebo starý,
zdravý nebo nemocný, … V každé situaci chceš být lidem nablízku a dávat jim
svou lásku. Prosíme Tě za všechny nemocné, staré, trpící lidi. Zprostředkuj jim
přijetí svátosti pomazání nemocných a daruj jim svou útěchu v bolestech
tělesných i duchovních. Přijď k těm, kteří své nemoci nemohou prožívat v kruhu
blízkých, a daruj jim svou blízkost. Dej všem trpícím vědomí, že jejich utrpení
má smysl a že skrze ně mohou do světa vnést požehnání.
Dej nám sílu, abychom se my samotní stali Tvými svědky pro všechny trpící.
Amen.
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Velikonoční modlitba
Zmrtvýchvstalý Ježíši,
přicházím za Tebou, abych zakusil radost z toho, že jsi přemohl hřích a že smrt
už nad námi díky Tvé oběti na kříži a Tvému zmrtvýchvstání nemá vládu.
Prosím Tě, dej mi milost přijít k Tvému prázdnému hrobu a uvěřit, že jsi
skutečně vstal.
Dej mi milost uslyšet hlas mého Mistra, který mě volá jménem stejně jako kdysi
zavolal Marii, když přišla ke hrobu.
Prosím Tě, zapal mé srdce stejně, jako jsi ho zapálil Emauzským učedníkům.
Dej šanci mé nevíře a dovol mi vložit svou ruku do Tvých ran, abych i já mohl
společně
s Tomášem vyznat: "Pán můj a Bůh můj."
Pane, mé srdce je často zavřené a zamknuté, ale přesto věřím, že Ty máš moc
vejít ke mně i zavřenými dveřmi tak, jako jsi po svém Zmrtvýchvstání vešel
k učedníkům, kteří měli ze strachu před Židy dveře zamčené.
Prosím Tě tedy: "Vejdi a učiň si u mě příbytek. Buď se mnou po všechny dny
tak, jak Ty chceš.
Amen.
Vánoční modlitba
Pane Ježíši,
Ty, o kterém Jan Křtitel řekl, že není hoden rozvázat Ti řemínek u opánků.
Přišel jsi na tento svět jako chudé, bezbranné dítě, a přesto jsi dokázal vnést
světlo do všech temnot.
Chceme Ti v tomto vánočním čase, kdy slavíme Tvé narození, poděkovat za to,
že ses neštítil lidské bídy a ubohosti a že ses stal Synem člověka.
Přišel jsi do našich hříchů a do naší nedokonalosti. Ty sám dokonalý jsi chtěl být
bratrem
a přítelem nás hříšných.
Chceme Ti poděkovat za to, žes přišel na zem, abys navždy překonal smrt a abys
nám ukázal onu úzkou cestu do Božího království.
Sestoupil jsi na zem a byl jsi člověkem se vším všudy kromě hříchu, abychom
my pochopili Boží lásku k nám.
Prosíme Tě, dej nám o letošních Vánocích zakusit něco z Tvé lásky k nám.
Z té lásky, která Tě přiměla sestoupit z královského trůnu a stát se jedním z nás.
Z lásky, pro niž ses narodil do dřevěných jeslí.
Z lásky, jež Tě vedla všemi úskalími lidského života.
Z lásky, která Ti na chvíli vzala blízkost Otce.
Z lásky, kvůli níž jsi sundal královskou korunu a nasadil si korunu z trní.
Z lásky, která dopředu věděla o utrpení, které ji čeká, a přitom měla odvahu dát
se do krajnosti.
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Z lásky, která navždy zvítězila nad mocí hříchu a smrti.
Svatá Maria, Matko Boží, děkujeme Ti, žes přijala Boží vůli se vším, co od Tebe
vyžadovala, a stala ses nám tak příkladem, abychom se i my dokázali všeho
vzdát a žít pro Boha.
Prosíme Tě, přimlouvej se za nás u svého Syna a veď nás po Jeho cestách,
abychom se jednou všichni setkali v nebeském království.
Amen.

Adventní modlitba
Pane Ježíši,
děkujeme Ti, že nám dáváš příležitost opět prožívat dobu adventní.
Kéž je začátek liturgického roku také začátkem změny našeho smýšlení
a přípravou na Tvůj příchod.
Pomoz nám správně prožít obě dvě roviny této požehnané doby.
Kéž pochopíme její vážnost a výzvu k obrácení.
Kéž nám pomůže odvrátit náš zrak od světských starostí, abychom vzhlíželi
k Tobě, Králi nebe i země, který jednou přijde, aby soudil svět - a každého z nás
- spravedlivě.
Kéž ale také nadějně očekáváme Světlo, které zazářilo na zemi, když jsi před
dvěma tisíci let sestoupil ze svého královského trůnu, aby ses člověku podobal.
Otevři naše srdce, abychom Ti dovolili vstoupit do naší bídy. Dej, ať uvěříme,
že ses právě proto narodil a žes právě proto přišel na svět a nebráníme Ti, abys
v našich životech konal zázraky.
Zažehni v nás svůj plamen, abychom lidem kolem nás svítili na cestu za Tebou.
Kéž lid, který žije v temnotách, opět uvidí Světlo.
Chceme naslouchat slovům proroků a spolu s Pannou Marií na Tebe čekat.
Maria, Ty nejlépe víš, co znamená očekávat Spasitele. Provázej nás touto
adventní dobou a pomoz nám pečlivě připravit naše srdce na Jeho narození.
Amen.
Modlitba podle C. S. Lewise
Pane, v této modlitbě obnažuji naprosto svou duši. Vědomě se obracím ne
k Tobě, jak si Tě představuji já, ale k Tobě, jak Ty znáš sám Sebe. Zavrhuji
všechny své myšlenky a obrazy Tebe, plně uznávám jejich subjektivní podstatu
a spoléhám se zcela na skutečnou, mimozemskou a neviditelnou Přítomnost,
která je se mnou na tomto místě a kterou já sám nikdy nemůžu poznat tak, jak
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Ona zná mne. Pane, pomoz mi stále více a více toužit po tom, abych Tě
poznával takového, jaký opravdu jsi.
Amen.

Modlitba za lásku
Bože, Ty jsi Láska. Ty jsi pramenem i cílem veškeré lidské lásky. Otvírám se Ti
a toužím po tom, abys naplnil mé srdce láskou. Dej v mém srdci vytrysknout
prameni lásky. Zbav mě strachu z lásky, falešných představ o ní a všech
pokušení a nástrah Zlého, které mi brání lásku přijímat i dávat.
Ty, Věčná Lásko, jsi mě stvořil ke svému obrazu, tedy k tomu, abych miloval.
Vznikl jsem díky lásce a byl jsem stvořen k lásce. Mé srdce je nastaveno tak,
aby toužilo po lásce. Ty sám vléváš do mého srdce lásku skrze Ducha svatého.
Můj život zde na zemi se má stát školou lásky. Ty sám mi buď učitelem v umění
lásky a pomoz mi každým dnem více a více dorůstat do Tvé lásky – do té lásky,
která je bezpodmínečná, která nemá hranic, která je silná jako smrt, která dává
lidskému životu smysl, která nehledá sebe, která je nejvyšší z Božských ctností
a která nakonec zvítězí.
Dej mi odvahu rozhodovat se ve svém životě pro lásku, dej mi odvahu dělat pro
lásku kroky do neznáma a pomoz mi věřit, že láska vždy zvítězí.
Pane, nauč mě vidět lásku Tvýma očima, ať nežiji v iluzi, zaslepenosti a falešné
představě
o ní. Pane, uč mě více a více milovat. Kdyby Tys nemiloval, Ježíši, nemohl bych
milovat ani já. Tvá láska, Ježíši, přemohla navždy pouta smrti a zla. Uč mě
milovat skrze Tvou lásku projevenou na kříži.
Amen
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