Světové dny mládeže Madrid 2011

Novéna ke sv. Terezii z Avily
panně, řeholnici a učitelce církve

Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech,
a tak ji vychovával její zbožný otec, který ji po svatbě její nejstarší sestry poslal do školy k sestrám
augustiniánkám v Avile. I přes jeho nesouhlas vstoupila do karmelitánského kláštera.
Po složení řeholních slibů velmi vážně onemocněla. Ve 39 letech začala s reformou karmelitánského řádu
a dostalo se jí zvláštní milosti – měla mystická vidění a rozmlouvala se samotným Ježíšem.
Do dlouhého seznamu jejích duchovních vůdců patřil František Xaverský i jiní svatí, ona ale měla nejraději
sv. Jana od Kříže. Sv. Terezie z Avily pořádala duchovní přednášky a byla literárně činná, neboť sepsala své
myšlenky v několika spisech (Kniha o zakládání, Život, Cesta k dokonalosti, Nad Velepísní, aj).
Zemřela 4. října 1582 v Alba de Tormes.
Roku 1617 byla Terezie od Ježíše (Terezie z Avily) prohlášena patronkou Španělska.
Roku 1622 byla svatořečena a r. 1970 prohlášena učitelkou církve.
Nada te turbe
http://www.taize.fr/ext/sound/mp3/Nada_Te_Turbe.mp3

Ničím se netrap,
ničeho se neboj,
všechno pomíjí,
jen Bůh se nemění.
Kdo v srdci má Boha,
tomu nic nechybí.
Bůh je vším.
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Den první - Eucharistie
Text Písma svatého: 1Kor 10,15-18
Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám: Není kalich požehnání, za nějž děkujeme,
účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my
mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Pohleďte na izraelský lid: Nespojuje ty, kteří
jedí oběti, společenství oltáře?
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty jsi Ženich své církve a každého z nás nevýslovně miluješ.
Děkujeme ti za nádherný dar víry a úcty k Nejsvětější Svátosti, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Prosíme o dar živé víry a o horlivou úctu k Nejsvětější Svátosti, kde ty, Nevýslovný ve své svatosti, s námi
přebýváš až do konce času.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den druhý - Milosrdenství
Text Písma svatého: Ef 2,4-8
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský
trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě
k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty zjevuješ milosrdenství Otce.
Děkujeme ti za nádherný dar naděje, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Pro tvoji Nejsvětější Krev, kterou jsi proléval za naši spásu, prosíme o důvěru ve tvou dobrotu.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den třetí - Láska
Text Písma svatého: 1 Jan 4,7-11
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět
svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale
že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak
miloval, i my se máme navzájem milovat.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty nás bezvýhradně miluješ.
Děkujeme ti za nádherný dar lásky, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Prosíme, abychom dokázali milovat, jako jsi nás miloval ty, a abychom sloužili Bohu i bližním.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den čtvrtý - Touha
Text Písma svatého: Flp 1,19-28
Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Toužebně
očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude
oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto
těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím
odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto
pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli
mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Jenom veďte život hodný Kristova evangelia,
abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí
zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty jsi pramen veškerého dobra na nebi i na zemi.
Děkujeme ti za dar touhy a odhodlání, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Prosíme, abys nám dal pravou touhu a odhodlání dělat ti radost, jak nejlépe dovedeme.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků. Amen.
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Den pátý - Pokora
Text Písma svatého: Flp 2,1-8
Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit
a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho
smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové
smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe
zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty soucítíš s každým člověkem.
Děkujeme ti za nádherný dar pokory, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii. Prosíme, aby se nám
dosáhli ctnosti pravé pokory, která nám pomůže radovat se v ponížení a dávat přednost skrytosti před
poctami.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den šestý – Panna Maria
Text Písma svatého: Lk 1,26-38
Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo
Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi
zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost
u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího
a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království
nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl:
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn
Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je
neplodná. Neboť `u Boha není nic nemožného´.“
Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty jsi marnotratně štědrý v lásce.
Děkujeme ti za dar úcty k tvojí laskavé Matce, Panně Marii, a k jejímu zbožnému manželu Josefovi, kterým
jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Prosíme, abychom skrze láskyplnou úctu k tvé matce Marii a tvému milovanému pěstounu Josefovi
objevovali tebe samotného.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.

7

Světové dny mládeže Madrid 2011

Den sedmý – Pokoj srdce
Text Písma svatého: Flp 4,4-9
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.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty nás dokonale miluješ.
Děkujeme ti za nádherný dar rány, kterou jsi daroval do srdce svojí milované Terezii.
Prosíme, aby tě i naše srdce dokázala nade všechno milovat.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den osmý - Smrt
Text Písma svatého: Řím 8,35-39
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí
nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale
v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém
tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty jediný jsi opravdu hodný lásky.
Děkujeme ti za dar touhy po smrti, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Tato touha jí umožnila zemřít v radosti.
Prosíme, aby se nám dostalo milosti této touhy po setkání s tebou tváří v tvář, abychom s tebou mohli
navěky přebývat v domě požehnaných.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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Den devátý - Radost
Text Písma svatého: Jan 15,7-11
„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj
Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám
přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše
radost aby byla plná.“
Inspirace k modlitbě
Pane Ježíši Kriste, ty jsi jediný Pán a nejvěrnější Přítel.
Děkujeme ti za dar radostné smrti, kterým jsi obdaroval svoji milovanou Terezii.
Prosíme, aby se nám dostalo daru radostné smrti. Ať nás každý den naplňuje spalující láska k tobě
a kéž zemřeme v lásce, abychom tě byli schopni jednou věčně milovat v nebi.
Amen.
Na přímluvu svaté Terezie prosíme za mladé lidi a za přípravu Světových dní mládeže v Madridu:
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
Závěrečná modlitba
Oroduj za nás, svatá Terezie od Ježíše,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Vyslyš nás, milostivý Bože naší spásy, a když se radujeme z památky požehnané panny Terezie, ať nás
obohacuje svým svatým učením a vede nás svým příkladem k horlivosti v lásce k tobě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
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