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Modlitba 1

Modlitba 1

Bože, Otče všemohoucí,

Bože, Otče všemohoucí,

děkuji ti, že tvůj Syn, Ježil Kristus, přišel mezi nás.
Narodil se z Marie Panny,
přišel k Janu Křtiteli,
odmítl Ďábla, který ho sváděl,
v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů
a podstoupil smrt, aby nás zachránil.
Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu
a věrně naplňuješ smlouvu,
k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal.
I na mne samotného shlédl tvůj Syn
ze své slávy, kterou jsi mu dal,
a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího
a dal mi podíl na svém svatém kněžství
a důstojnosti krále.
Dej mi, prosím,
abych nikdy nezapomněl na den svého křtu
a den za dnem i já věrně plnil sliby,
kterými jsem se zavázal tobě,
Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému.
Prosím o to skrze Krista,
který mne vykoupil a s tebou a Duchem Svatým
žije a kraluje na věky věků.
Amen.
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Všemohoucí, věčný Bože,

Všemohoucí, věčný Bože,

děkuji ti, že jsi mi vtiskl nesmazatelné znamení
dítěte Božího.
Prosím, sešli mi anděla průvodce,
aby mě chránil a pomáhal mi:
- abych dobra tohoto světa užíval s rozvahou
a neztratil svobodu, k níž jsi mne pozval,
- abych žil v míru se všemi lidmi
a neztratil mír, který jsi mi daroval,
- abych vším, co konám, myslím a říkám,
oslavoval tvé jméno
a neztratil smysl života, který jsi mi ukázal,
- abych miloval své bližní, sloužil jim
a neztratil světlo lásky,
do kterého jsi mne vyvedl z temnot sobectví,
- abych celým životem ukazoval,
jak jsi krásný a milosrdný,
- abych šel zmateným a bezradným světem
a přinášel lidem zvěst,
že se k nim přiblížilo tvé království.
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Prosím, aby se na mně naplnila tvá odvěká
vůle učinit člověka obrazem Božím.
Skrze Krista, našeho Pána.
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Bože, Duchu Svatý.

Bože, Duchu Svatý.

Ty, který všechno obnovuješ a životem naplňuješ.
Ty, který zkoumáš hlubiny božství
a znáš propast každého lidského srdce.
Ty, který nás učíš veškeré pravdě,
shlédni laskavě na mne a pomoz mi,
abych se dobře připravil
na slavení velikonočních tajemství.
Pomoz mi, abych se ztišil a vyšel z hluku světa,
protože pak mohu slyšet tichý hlas Božího slova.
Pomoz mi, abych se probral z netečnosti a nezájmu,
protože Pán odmění jen bdělého služebníka.
Pomoz mi, aby mé srdce bylo otevřené,
aby tam mohl vstoupit vítěz nad smrtí.
Pomoz mi, abych při velikonočních obřadech
nebyl neúčastným divákem,
ale abych skutečně vstoupil do Kristova příběhu,
byl s ním v bolestech smrti i v radosti vzkříšení
a mohl doufat,
že on bude se mnou v bolestech mého života
a převede mě do věčné radosti,
kde sám žije a kraluje na věky věků.
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Bože, náš nebeský Otče,

Bože, náš nebeský Otče,

děkuji ti, že jsi mi dal poznat zákon, který mě chrání.
Děkuji ti, že jsi probudil mé svědomí
a dal jsi mi sílu odmítnout, co je zlé.
Pomoz mi, abych vytrval,
neboť tvůj nepřítel Ďábel na mne stále útočí.
Pomoz mi, abych odmítl jeho lákavé sliby.
Pomoz mi, abych prohlédl jeho lži.
Pomoz mi, abych plně důvěřoval,
že můj život je v tvé ruce
a nepodlehl strachu, když mi Ďábel hrozí
neštěstím a smrtí.
Nedovol, aby rozvrátil můj život,
uštval mě chtivostí, otrávil závistí, spoutal sobectvím.
Nedovol, aby uchvátil mou duši,
kterou vykoupil tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje na věky věků.
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Trojjediný, věčný Bože,

Trojjediný, věčný Bože,

děkuji ti, že jsi mi dal rozum,
abych tě mohl poznávat,
a že mi unikáš,
abych poznal, že jsi nekonečný a všemohoucí.
Děkuji ti, že jsi mi dal tělo a poslal svého Syna,
abych se tě mohl dotknout.
Děkuji ti, že jsi mi dal nekonečný prostor srdce
a seslal svého Svatého Ducha,
aby ho naplňoval svým vanutím.
Děkuji ti za okamžik,
kdy jsi ve mně vzbudil tušení,
že někde musíš být.
Děkuji ti za okamžik,
kdy jsi překonal pyšnou lež o mé vlastní soběstačnosti
a já jsem uvěřil:
V tebe, Otče, který jsi mne stvořil,
v tebe, Synu, který jsi mne svou smrtí zachránil,
v tebe, Duchu Svatý, který jsi mne uvedl
do věčnosti lásky.
Prosím tě, chraň a upevňuj mou víru,
protože tvůj nepřítel mi ji stále chce vzít.
Prosím o to skrze Krista našeho Pána.
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V tebe, Otče, který jsi mne stvořil,
v tebe, Synu, který jsi mne svou smrtí zachránil,
v tebe, Duchu Svatý, který jsi mne uvedl
do věčnosti lásky.
Prosím tě, chraň a upevňuj mou víru,
protože tvůj nepřítel mi ji stále chce vzít.
Prosím o to skrze Krista našeho Pána.

Amen.

Amen.

