
 A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.
Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

Když vytrváte, získáte své životy. (Lk 21,17-19)

Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, 
kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. 

Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, 
že se podílejí na oběti tvého Syna, 

která přináší spásu. 
Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, 
abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry 

a dal jim poznat sám sebe. 

Amen.

Za pronásledované kvůli víře

č. 9 – 1/2022
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SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za podporu opravdového bratrství a dobrých vztahů 
v salesiánské rodině v Maďarsku.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se za všechny, 
kdo jsou diskriminováni 
a pronásledováni kvůli 
náboženství; ať ve společnosti, 
v níž žijí, jsou uznána jejich 
práva a důstojnost, pramenící 
ze skutečného lidského 
bratrství.“ 

LEDEN

MAĎARSKO

Za opravdové bratrství mezi lidmi
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Zorganizuj ve své farnosti nebo ve svém společenství modlitbu za pronásledované 
křesťany. Pokud to je pro tebe těžké, alespoň se pomodli sám. Podněty k modlitbě 
nalezneš na další stránce tohoto kaleidoskopu. Také si můžeš prohlédnout mapu, 
zobrazující místa, kde jsou křesťané pronásledováni a utlačováni. 

Výzva

Cyklus Medový rok

Zřizují mateřské, základní a profesionální střední 
školy, nakladatelství a tiskárnu, organizují sportovní 
a charitativní aktivity s mladými lidmi, hudební 
vystoupení, kurzy pro animátory a dobrovolníky, 
oratoře, víkendové programy, taneční, workshopy, 
semináře na různá témata (chudoba, solidarita, 
rozvojová pomoc, fairtrade, týmová spolupráce, 
spiritualita…).

MAĎARSKO

Salesiáni Dona Boska působí v Maďarsku od roku 
1913. Tehdy zřídili mnoho škol, které však museli 
v období komunismu opustit. Salesiánům bylo 
zcela zakázáno působit – byli oficiálně propuštěni 
z duchovenského stavu tehdejší vládou. 
Na konci komunismu zůstalo v Maďarsku pouze 
83 salesiánů, kteří začali znovu pracovat v duchu 
Dona Boska: sloužit chudé a zanedbané mládeži. 
V současnosti zde působí 34 salesiánů na 7 místech.

Zajímavost

Děkujeme, že jste společně s námi sledovali
životní osudy českého salesiána a misionáře 
Jana Meda. Důležité události jeho života 
doprovázené článkem a vtipným obrázkem 
si můžete prohlédnout na našem webu.

 12.  DÍL   Dílo Jana Meda žije dál a stále nese 
ovoce. Pokud byste chtěli přispět dětem 
a učitelům v severovýchodní Indii k lepšímu 
vzdělání, podívejte se na náš projekt 
a přidejte se k jeho pokračovatelům... 

Dík Ja do  odře dýc idí jo  n naříka:

DÍLO JANA MEDA
ŽIJE DÁL!

učité...
meni....

tuláři...

posé...

12.
www.sadba.org/projekt/jan-med

Maďarsko
Slovensko Ukrajina

Bělorusko
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PolskoNěmecko
Česko
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Srbsko
Rumunsko
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Podněty k modlitbě
 Biblické čtení – Starý zákon (Dt 10, 17-21)

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který 
nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává 
mu chléb a šat. Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. Hospodina, svého Boha, 
se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat. On je tvá 
chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi viděl na vlastní oči.
Žalm – vybrat např. verše ze Žalmu 69

Biblické čtení – Nový zákon (Mt 5, 43-48)
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však 
vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebes-
kého Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespra-
vedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? 
A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy 
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Žalmová modlitba (ze Žalmu 22)
Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potom-
stvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl 
před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. 
Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. 
Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce 
bude žít navždy. 

Áronské požehnání
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Přímluvné modlitby

Lidi pronásledované pro své 
náboženské přesvědčení si 
připomínáme v rámci tzv. 
Červené středy (poslední středa 
před začátkem adventu). 

Modleme se za křesťany 
i za vyznavače jiných 
náboženství na celém 

světě, aby žili ve vzájemné 
úctě a všem aby byla 
dopřána náboženská 

svoboda.

Modleme se za lidi, 
kterým svoboda dopřána 

je, aby s ní nakládali 
odpovědně, podle 

nejlepšího svědomí.

Modleme se za politiky 
a za všechny, kdo mají 

moc a vliv, aby měli dobré 
úmysly a moudrost, sloužili 

prospěchu všech 
a nezapomínali na 

potřebné.

Modleme se za ty, 
kdo jsou pronásledováni 
pro víru či přesvědčení,
aby se dočkali svobody. 

Modleme se za ty, 
kdo trpí ve válkách 

a ozbrojených konfliktech, 
aby se dočkali míru 

a bezpečí.

Modleme se za ty, 
kdo jsou týráni 

a ponižováni v rodinách 
od svých příbuzných,

aby zakusili něhu.
 

Modleme se za děti, 
které jsou pro víru šikano-

vány nebo vysmívány,
aby měly oporu ve svých 

nejbližších.

Modleme se za ty, 
kdo byli nuceni opustit 
vlast,aby nalezli přijetí 

a domov. 

Modleme se za ty, 
kdo položili život pro víru 
nebo v boji za svobodu,
aby byli přijati do Boží 

náruče.

Modleme se za ty, 
kdo vedeni nenávistí či 
zaslepeni fanatismem 

ubližují druhým, 
aby změnili smýšlení.

Modleme se 
za naši společnost, 

aby v ní zavládlo vzájemné 
porozumění, ohleduplnost 

a úcta.

Modleme se za toto 
naše společenství, 

abychom měli prozíravost 
k hlásání evangelia a odvahu 

být Kristovými svědky.





Bože, dobrý Otče, 
prosíme za ty, kdo trpí 

a jsou pronásledováni pro tvé jméno. 
Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, 

že se podílejí na oběti tvého Syna, 
která přináší spásu. 

Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, 
abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry 

a dal jim poznat sám sebe. 

Amen.

Modlitba za 
pronásledované kvůli víře
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