CIOFS MĚSÍČNÍ INTENCE – MODLITBY ZA SFŘ-YOUFRA 2021:
Abychom zdůraznili společenství s papežem, nabízíme vždy měsíční intenci Svatého otce a intenci
SFŘ podle života a důležitých událostí řádu.
Místní bratrská společenství se mohou modlit za obě.
leden
Za evangelizaci – Lidské bratrství: Kéž nám Pán dá milost žít v plném společenství s našimi bratry
a sestrami z jiných náboženství a modlit se jeden za druhého, otevřeni všem.
SFŘ: Za národní bratrské společenství v Jižní Africe, Hondurasu a Indii.
Otče náš…
k rozjímání
Uviděli jsme na východě jeho hvězdu. (Mt 2,2)
EIDOMEN GAR AUTÚ TON ASTERA EN TÉ ANATOLÉ
(Naše cesta životem je podobná cestě mudrců od Východu, kteří vyšli hledat Mesiáše. Nevěděli,
zda dojdou k cíli, ale vyšli s důvěrou v prastará proroctví a na cestě je vedla hvězda. Nad jejich
hlavami svítilo nádherné nebe plné hvězd. Mezi nimi však jen jediná byla tou, která je mohla dovést
k cíli, a tu věrně sledovali. A tak proto nakonec do Betléma došli. My jsme jako oni. Žijeme ve
světě plném krásy a nádherných hvězd, ale v naší duši je hvězda, kterou jsme dostali jako dar od
Boha, ta nám svítí na pravou cestou, a my za ní chceme jít až do chvíle, kdy všechny ostatní
zhasnou.)
Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, tvé slovo v duši každého z nás rozsvítilo světlo, které nám
ukazuje pravou cestu, a ty nám dáváš sílu, abychom tou cestou šli a ke svému konečnému cíli
jednou došli.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.
Únor
Všeobecně – Násilí páchané na ženách: Modlíme se za ženy, které jsou oběťmi násilí, aby je
společnost chránila a měla soucit s jejich utrpením a starala se o ně.
SFŘ: Za národní bratrské společenství v Zambii, Belgii a Japonsku.
Otče náš…
k rozjímání
Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář. (Žl 67,2)
ELOHÍM JECHÁNÉNÚ KÍVÁRCHÉNÚ JÁÉR FÁNÁU ITÁNÚ
(Snažíme se lidskou řečí oslovit Boha, ale nedostatečná jsou naše slova a my umlkáme. I naše ticho
však je Božím darem, když v němž prožíváme Boží nevýslovnost. Hle, co napsal francouzský
spisovatel Julien Green:
„U okna stojí člověk, dívá se, jak padá sníh a najednou pocítí jakousi radost, radost, pro kterou
jazyk nemá jméno. Na samém dně této podivuhodné chvíle pocítí tajemný klid, který neruší žádné
starosti. Tam je útočiště, to jediné, neboť ráj není nic jiného než milovat Boha.“)
Jak velký jsi, Bože všeho stvoření, skrytý, tajemný a nepochopitelný, a přece blízký našemu srdci,
neboť ty vidíš do hlubin naší duše a rozumíš naší touze po tobě, kterou slovy nedovedeme vyslovit.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.
březen
Za evangelizaci – svátost smíření: Modleme se, abychom mohli svátost smíření zakusit
s obnovenou hloubkou, abychom okusili nekonečné Boží milosrdenství.

SFŘ: Za všechna bratrská společenství YouFra po celém světě.
Otče náš…
k rozjímání
Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte,
jak i Bůh v Kristu odpustil Vám. (Ef 4,32)
GINESTHE EIS ALLÉLÚS CHRÉSTOI, EUSPLANCHNOI, CHARIZOMENOI HEAUTOIS,
KATHOS KAI HO THEOS EN CHRISTÓ ECHARISATO HYMIN
(Doba postní, doba zamyšlení se nad vztahem k Bohu a bližnímu… Ptejme se sebe sami sebe, zda
jsme dokázali jako své bratry a sestry přijímat lidi, kteří vstupovali do našich životů a časem z nich
zase odcházeli. Měli a mají své chyby, jako je máme i my. Některé jsme milovali, jiné nikoliv. Ale
ty lidi nám Bůh daroval, aby proměňovali náš život a my abychom proměňovali život jejich.
Poznali jsme v nich Boží dar, který se pro nás stal závazkem?)
Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, který jsi stvořil lidstvo jako společenství srdcí, které sní o ráji,
jaký byl na počátku stvoření a bratrským úsilím nás všech může být znovu obnoven.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.
duben
Všeobecně – Základní práva: Modlíme se za ty, kteří riskují život při boji za základní práva
v diktaturách, autoritářských režimech i v krizích demokracií.
SFŘ: Za národní bratrské společenství v Portugalsku, Malajsii a Venezuele.
Otče náš…
květen
Za evangelizaci – svět financí: Modleme se, aby osoby odpovědné za finance spolupracovaly
s vládami na regulaci finanční sféry a ochraně občanů před jejími nebezpečími.
SFŘ: Za předsednictvo CIOFS.
Otče náš…
červen
Za evangelizaci – Krása manželství: Modleme se za mladé lidi, kteří se připravují na manželství
s podporou křesťanského společenství: ať rostou v lásce s velkorysostí, věrností a trpělivostí.
SFŘ: Za všechna bratrská společenství po celém světě, která trpí stárnutím a nedostatkem nových
povolání.
Otče náš…
červenec
Všeobecně – sociální přátelství: Modlíme se, abychom v sociálních, ekonomických a politických
konfliktních situacích byli odvážnými a vášnivými architekty dialogu a přátelství.
SFŘ: Za bratrské společenství YouFra v Indii, Belgii, Portugalsku, Hondurasu a na Mauriciu.
Otče náš…
srpen
Za evangelizaci – Církev: Modleme se za církev, aby mohla od Ducha svatého přijmout milost a
sílu reformovat se ve světle evangelia.
SFŘ: Za národní bratrské společenství Srí Lanky, Konga a Peru.
Otče náš…
září
Všeobecně – Životní styl udržitelný z hlediska životního prostředí: Modlíme se, abychom se
všichni odvážně rozhodli pro jednoduchý a ekologicky udržitelný životní styl a radovali se z našich
mladých lidí, kteří se k tomu rozhodně zavázali.

SFŘ: Za národní bratrské společenství v Mexiku, Itálii a Ugandě.
Otče náš…
říjen
Za evangelizaci – Misijní učedníci: Modlíme se, aby se každý pokřtěný člověk zapojil do
evangelizace, byl schopen misie, aby svědčil svým životem, který má příchuť evangelia.
SFŘ: Za národní bratrské společenství Kamerunu, Paraguaye a Vietnamu.
Otče náš…
listopad
Všeobecně – Lidé trpící depresí: Modlíme se, aby lidé trpící depresemi nebo vyhořením našli
podporu a světlo, které je otevře k životu.
SFŘ: Za předsednictvo CIOFS a generální kapitulu SFŘ.
Otče náš…
prosinec
Za evangelizaci – Katecheté: Modleme se za katechety povolané k ohlašování Božího slova: ať
jsou jeho svědky, s odvahou a tvořivostí a v moci Ducha svatého.
SFŘ: Za růst SFŘ a YouFra ve světě.
Otče náš…

