DUHOVÁ PRÁZDNINOVÁ MODLITBA
Máme teď prázdniny, Pane!
Když na nás nečekají žádné školní povinnosti,
Až teď budeme do sytosti užívat volna,
Až budeme po chuti odpočívat,
Až budeme užívat vody a koupání,
Až budeme pozorovat přírodu a všechno, co je v ní krásné,
Až nám bude dobře,

Ať si vzpomeneme častěji
na Tebe, Pane!

Po celé prázdniny,
Buď s námi,
Všude, kam se o prázdninách dostaneme,
Pane!
Na všech našich cestách
Na všech našich vycházkách a výletech
Ve vlaku, v autě nebo v autobuse
Až budeme na táboře – nebo třeba budeme doma nebo u příbuzných
Na hřišti, u vody i v lese
Při všech našich hrách i při sportu
Za všechno krásné, co nám teď dáváš,
Za všechno krásné, co objevíme,
Děkujeme Ti,
Za všechno nové, co o prázdninách poznáme,
Pane!
Za bohatství a pestrost přírody
Za každý dobře využitý den
Za všechno, co teď můžeme udělat pro druhé,
Za to, že teď častěji můžeme poslouchat Tvá slova a být s Tebou při Tvé večeři,
Ať se dovedeme radovat...
z každého krásného rána!
				
z barev, různých tvarů a vůně rostlin!
				
z krásy broučků, hmyzu i zpěvu ptáků!
				z chladivé vody!
				
z hudby potoků a bystřin!
				
z proměnlivých tvarů a barev mraků!
				
z tišivého klidu v lese!
				z krásných západů slunce!
				
i z ošklivého počasí, kdy můžeme odpočívat!
				taky z pěkné knížky!
				
a z toho, že nejsme sami!
Ať se snažíme poznat, co od nás chceš teď o prázdninách, Pane!
Ať zbytečně neplýtváme volným časem, který teď máme!
Prosíme Tě,
Ať jsme vynalézaví v tom, když chceme dělat to, co se Ti líbí, Pane!
vyslyš nás!
Ať s Tebou častěji mluvíme v modlitbě, Pane!
Ať také častěji prožíváme setkání s Tebou při mši svaté, Pane!
Ať nemyslí nikdo z nás sobecky jen na to, jak by sám co nejlépe užil volna!
Ať se učíme vidět, kde bychom také mohli podle svých sil pomoci!
Ať se učíme poznávat, čím bychom někomu mohli udělat radost, Pane!
Ať se snažíme ulehčit v práci mamince, tatínkovi nebo tam, kde budeme o prázdninách!
Ať se dovedeme bez odmlouvání věnovat mladším sourozencům nebo dětem našich známých!
Ať se zbytečně nehádáme a nekazíme hru!
Ať se snažíme, abychom nikomu neudělali schválně bolest nebo něco nepříjemného!
Ať se snažíme udělat někdy také to, co se nám nechce!
Ať nejsme mrzutí, když nám naše prázdninové plány někdy nevyjdou!
Pane Ježíši, máme teď o prázdninách tolik volného času! Pomoz nám,
abychom jej dobře naplnili.
abychom si opravdu dobře odpočinuli, ale abychom také dokázali něco pořádného udělat.
abychom byli zase o něco lepší!
abychom byli více Tvými sestrami a bratry a abychom se podle toho také doopravdy chovali!
abychom Tě zase měli více rádi, Pane.
Ať se o to snažíme celé prázdniny na přímluvu Tvé i naší maminky Marie,
na přímluvu našeho křestního patrona nebo patronky a pod ochranou našich andělů.
Modlitbu do redakce poslala PhDr. Věnceslava Fišerová. DĚKUJEME!
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