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Úvodní slovo 

Drazí bratři a sestry, 

 prožíváme rok, který je mimořádným Svatým rokem Božího 

milosrdenství. Papež František a biskupové otevřeli svaté brány 

– pramen mnoha darů a milostí připravených Boží láskou. 

Náš pohled zalétá ke Květné neděli, které bude už tradičně 

předcházet týden modliteb za mládež. Máme také na mysli, že 

v červenci 2016 se v polském Krakově setká mládež celého 

světa s papežem Františkem a budeme pro mladé lidi celého 

světa vyprošovat bohaté proudy milosrdné Boží lásky. 

Nechtěl bych jen planě a povrchně povzbuzovat k této 

modlitbě. Spíše se chci s vámi kratince zamyslet nad 

nezbytností a absolutní důležitostí modlitby v životě nejenom 

křesťanů, ale dokonce i každého člověka. 

Modlitba je dýcháním duše, nejzákladnější životní funkcí. 

Pokusit se definovat, co je modlitba, je stejně nesnadné, jako 

ptát se, co je to život anebo láska. Jisté je, že člověk se modlí 

odjakživa, patří to k jeho podstatě. Nejstarší kresby zachycují 

dva nejčastější výjevy: člověk při lovu a člověk při modlitbě. 

Starat se o život těla a život duše. 

Sv. Jan Zlatoústý napsal: „Modlitba je přístav v bouři, kotva pro 

ztroskotance, poklad chudých,… útočiště v neštěstí, zdroj 

horlivosti, příčina radosti, matka filosofie.“ 

Jindy se nazývá světlem duše, pramenem spásy, ochrannou zdí 

církve, zbraní proti zlým duchům. 

O modlitbě bylo napsáno nespočetně knih a další se pokoušejí tuto 

téměř nekonečnou řadu rozmnožovat. Je možné o modlitbě 

přednášet, diskutovat, pořádat semináře a konference,… ale platí 

základní pravidlo: Modlit se člověk naučí jedině modlením! 



Je možné žít i bez modlitby, to vidíme často kolem sebe. Ale je 

zapotřebí si uvědomit, že takový člověk žije velmi omezeně, 

podobně, jako člověk může žít bez ruky, bez nohou, ale zbavuje 

ho to mnoha možností. A tak homo sapiens je skutečným 

a plnohodnotným člověkem, rozvinutým a bez omezení, když 

se stane homo orans, to je člověkem modlícím se. 

Modlitba je vždy potřebou každého člověka a zároveň velikým 

Božím darem. A tak se ani nedivíme, že apoštolové jednou, 

když pozorovali modlícího se Ježíše, prosebně zavolali:    

„Pane, nauč nás modlit se!“ 

 

České Budějovice  

O svátku posvěcení katedrály, 22. prosince 2015 

 

Mons. Pavel Posád,  

biskup delegát ČBK pro mládež 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Úvodní poznámky 
 

Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve znamení 

oslav XXXI. světového dne mládeže, který se slaví 

v jednotlivých diecézích a v červenci s papežem Františkem 

v polském Krakově. 

(20. – 31. 7. 2016). 

 

Motto, které papež vybral pro letošní rok, zní:  

„Blahoslaveni milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ 

 (Mt5,7). 

 

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 Světový den mládeže v Krakově 2016 
 

Bože, milosrdný Otče, 

který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku 

a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli, 

svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka. 

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a 

jazyků. 

 

Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa 

a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže 

v Krakově. 

Nebeský Otče, 

učiň z nás svědky tvého milosrdenství. 

 

Nauč nás přinášet víru pochybujícím, 

naději rezignovaným, 

lásku ochablým, 

odpuštění viníkům a radost smutným. 

 

Kéž se jiskra milosrdné lásky, 

kterou jsi v nás roznítil, 

stane ohněm přetvářejícím lidské srdce 

a obnovujícím tvář země. 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. 

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 
 
 

 

 



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 nabízela a přinášela lidem smíření. 

 

Prosme za všechny, kdo nesou politickou, hospodářskou 

a společenskou odpovědnost, aby usilovali o sociální 

spravedlnost a mír. 

 

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 mladé lidi, kteří potřebují sílu a pomoc 

v nesnázích, aby ji nalezli u Ježíše. 

 

Prosme za nás, zde přítomné, abychom pamatovali na 

závěr svého pozemského putování a na věčnost. 

 

 

Pane, ty činíš veliké věci a měníš osud těch, kdo k tobě 

v nouzi volají. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 
 

 

 

 



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 a volejme 

k němu: Pane, smiluj se 
  

Prosíme za nás křesťany, abychom se v tomto postním čase 

prožívaném ve Svatém roku milosrdenství obnovili.  

 

Prosíme za celý svět, aby v něm zavládl mír a pokoj.  

 

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 objevila krásu daru čistoty.  

 

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. 

 
 

 



Přímluvy – úterý po 5. neděli postní 
 

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; odplať jim 

svým požehnáním.  

 

Otče, děkujeme za ty, kdo usilují o mír a zastavení všech 

válek; prosíme, svou milostí daruj celému světu pokoj.   

 

Otče, děkujeme za mladé lidi, kteří pečují o nemocné 

a trpící; dej jim vytrvalost a trpělivost.  

 

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 můžeme prožívat, tě 

prosíme, abychom je rozvíjeli a žili v opravdové lásce 

podle tvého vzoru.  

 

 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 
 

 

 

 



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 mladí lidé najdou pravdivé a obětavé rádce.  

 

Ať je vzdělávání ve víře naší samozřejmou radostí. 

 

Ať Boží moc překazí plány těch, kteří připravují války. 

 

Ať zemřelí vstoupí do tvého pokoje a slávy. 

 

 

Kéž nás postní doba vede k hlubší oddanosti tobě, náš 

Pane, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. 

Amen. 
 

 

 

 



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, schopnost 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 v nich zvítězila vláda ducha 

nad tělem a aby žili osvobozeni od všeho, co je spoutává. 

 

Pomoz, Pane, naší vlasti a celé Evropě, 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.  

 

 

 
 



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. 

 
 

 

 

 

 



Přímluvy v sobotu o Slavnosti sv. Josefa 
 

Nebeský Otec svěřil svého vtěleného Syna a jeho Matku 

Pannu 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, Boží rodině, aby byla oporou všem lidem.  

Upevňuj manžele ve vzájemné úctě, svornosti a jednotě.   

Poskytuj dětem bezpečí domova, které vytváří vzájemná 

láska jejich rodičů.  

Inspiruj mladé lidi, aby měli ochotu vytvářet společnost 

založenou na opravdovém dobru, lásce a spravedlnosti.  

Dej, ať Světový den mládeže v Krakově přinese hojné 

plody všem zúčastněným i všem organizátorům.  

Provázej pomocí všechny utečence tak, jako jsi byl silou 

nazaretské rodině na jejím útěku do Egypta. 

Kéž přímluva sv. Josefa provází umírající na pouti 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. 

 



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 a zmrtvýchvstáním.  

 

Prosme za ty, kteří budou o těchto Velikonocích pokřtěni, 

ať ti zůstanou po celý život věrni.   

 

Prosme o dary Ducha Svatého, abychom žili z víry a aby se 

nám dařilo být věrohodnými svědky evangelia. 

 

Dnes, kdy slavíme světový den mládeže, prosme za mladé 

lidi celého světa, aby měli 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imprimatur: kardinál Dominik Duka OP, č.j. arc/710/15 

Vydala Sekce pro mládež České biskupské konference 

Redakce: sekretariát Sekce pro mládež České biskupské 

konference 

Přímluvy jsou připraveny dle www.brevnov.cz, 

www.poutnik-jan.cz . 


