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Misijní modlitební most v duchu Taizé
1. Přivítání a vysvětlení průběhu večera
2. Zpěv - Confitemini Domino, Blízko je Pán, Exaltabo
3. Žalm 72 – Odp. Aleluja!
Aleluja (Taizé)
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. Aleluja
Hory přinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost.
Zjedná právo poníženým z lidu, dá zvítězit synům ubožáka, zdeptá utlačovatele. Aleluja
Budou se tě bát, dokud bude slunce, dokud potrvá měsíc, po všechna pokolení.
Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako vláha svlažující zemi. Aleluja
V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj, dokud nezanikne měsíc.
A panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Aleluja
Divá sběř se před ním bude krčit, prach budou lízat jeho nepřátelé.
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Aleluja
Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Aleluja
Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život.
Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocenná. Aleluja
Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Šeby,
ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále. Aleluja
Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor,
jeho klasy budou jako libanonské cedry, obyvatelé měst pokvetou jak bylina země. Aleluja
Jeho jméno bude věčné, dokud potrvá slunce, poroste jeho jméno.
Budou si jím žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit. Aleluja
Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on koná divy.
Buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi, nechť naplní jeho sláva! Amen,
amen. Aleluja
4. Usebrání v tichu (1 min)
5. Zpěv – Oculi nostri, Dona nobis pacem, Gloria Patri
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6. Čtení – Mt 5, 1-13
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho
učedníci. Tu otevřel ústa a učil je:
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli
mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali
i proroky, kteří byli před vámi.
Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než
aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať
svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
7. Usebráni v tichu (1 min)
8. Zpěv – Christi Salvator, Laudate omnes gentes, Novou píseň
9. Čtení – Filipským 4, 1-13
Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně
v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano
i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se
mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem.
Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé,
čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za
ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to
čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla
vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si
naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi,
dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek
i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
10. Usebráni v tichu (1 min)
11. Zpěv – Bless the Lord, Zůstaňte a bděte se mnou, Spiritus Jezu Christi
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12. Čtení – 2 Kor 4, 1 – 18
A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti.
Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží,
nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme s vědomí všech lidí.
Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto
světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako
Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří
světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento
poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží
a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme
bezradní, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi
k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život
Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na
smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo
smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno: ‚Uvěřil jsem, a proto jsem
také promluvil‘ – i my věříme, a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána
Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je
kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.
A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme
k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
13. Usebráni v tichu (1 min)
14. Zpěv – Pane vzpomeň, Surexxit, Daruj nám Pane svůj pokoj
15. Přímluvy – zpívaná odpověď Kyrie eleison
Pán Ježíš nás vybízí k ustavičné, vytrvalé modlitbě. Modleme se proto k jeho i našemu
nebeskému Otci:
 Při dnešním misijním modlitebním mostu tě dobrý Bože prosíme zvláště za to, aby
se tvé slovo šířilo a naplnilo svět. Kyrie eleison
 Bože Otče, vyzbroj svým Duchem hlasatele radostné zvěsti, aby získ ali tvému Synu
za učedníky všechny národy. Kyrie eleison
 Bože milosrdný, dej, aby účinnost evangelia zvláště vynikala v křesťanské pomoci
nejpotřebnějším z lidí. Kyrie eleison
 Boží Trojice, sjednoť křesťany v naší vlasti spoluprací na díle nové evangelizac e.
Kyrie eleison
 Bože, který voláš každého jménem, pomáhej těm, kdo se obrátili, ať se pevně drží
slova života a najdou společenství, v němž tě budou moci chválit, svou víru sdílet
a rozvíjet. Kyrie eleison
 Bože, který řídíš národy podle práva, učiň pozemské vládce nástroji své
prozřetelnosti, spravedlnosti a pokoje. Kyrie eleison
 Bože mocný, dej odvahu věřícím svíranými totalitními režimy a ideologiemi, ať
poslouchají více tebe než lidi. Kyrie eleison
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Bože silný, posiluj ty, kdo snášejí obtíže spojené s hlásáním evangelia, aby jejich
svědectví a oběti byly o to větší setbou nových křesťanů. Kyrie eleison
Bože, náš Otče, učiň, ať i my o Kristu svědčíme otevřeným srdcem, láskyplným
slovem a ochotnýma rukama. Kyrie eleison
Bože věčný, dopřej těm, kdo se stali tvými dětmi a svědky, spatřit tě jednou tváří
v tvář a bez konce tě oslavovat. Kyrie eleison

16. Usebráni v tichu (1 min)
17. Zpěv – Každý den, Před tebou, Salvator mundi
18. Přímluvy – zpívaná odpověď Kyrie eleison









Kéž přispívá Misijní dílo tvého lidu k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou
v Krista Ježíše, prosíme, pomoz nám. Kyrie eleison
Pomáhej nám laikům kdekoliv na světě statečně hlásat tvoje slovo, přicházet s ním, ať je
to vhod či nevhod, usvědčovat, napomínat, povzbuzovat s všestrannou láskou, trpělivostí
a znalostí nauky. Kyrie eleison
Dej ať je četba a rozjímání Písma svatého pro nás křesťany denní potravou, pramenem
víry, poznáním a svatostí. Kyrie eleison
Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce. Kyrie
eleison
Neprodlévej s pomocí týraným dětem, opuštěným ženám, bezmocným starým lidem
a všem, jejichž soužení k tobě doléhají dnem i nocí. Kyrie eleison
Žehnej tomuto společenství i každému jednotlivě, ať o tobě svou vírou, modlitbou
a službou lásky pravdivě svědčí a stává se darem pro své okolí. Kyrie eleison
Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou
a nekonečnou radostí. Kyrie eleison
Pomáhej Papežským misijním dílům, aby měla vždy dostatek podporovatelů,
modlitebníků a misionářů. Kyrie eleison

Zvedáme oči k tobě, Bože, od něhož přichází požehnání a pomoc Církvi, světu i každému z lidí
v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
19. Modlitba Otče náš – recitovaný
20. Závěrečná modlitba bratra Rogera
Ježíši, naše radosti, chceš nám dát natolik prosté srdce, aby nás ani složité životní situace
nemohly zcela ochromit. Ty každému říkáš: neboj se, i kdyby tvá víra byla docela malá, já, Kristus,
zůstanu vždycky s tebou.
21. Zpěv – Laudate Dominum omnes gentes
22. Poděkování a rozloučení
Připravil P. T. van Zavrel

