
Téma: Důležitost modlitby za zemřelé. 
 

PŘED ÚVOD 
délka: maximálně 15 minut 

program: Přivítání všech, chvíle pro sdělení svých pocitů z předchozích dnů. 

 

ÚVOD 
1.modlitba 

-"Pane, díky Ti, že jsi nás tady zde dnes svolal, že můžeme svobodně řešit věci víry. Duchu svatý, 

přijď a veď toto setkání. Dej nám k tomu své požehnání, Pane. Amen!" 

-píseň "Ó, Pane, otevři mé rty." 

-přímluva u Panny Marie: "Zdrávas Maria,..." 

-píseň "Rozžíhá" 

 

 ZAMYŠLENÍ 
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden měsíc, zeptej se matky, která přivedla dítě na svět 

příliš brzy. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden týden, zeptej se vydavatele týdeníku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna hodina, zeptej se snoubenců, kteří se nemohou 

dočkat další schůzky. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna minuta, zeptej se toho, komu ujel vlak, autobus či 

uletělo letadlo. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna vteřina, zeptej se toho, kdo přišel o někoho 

blízkého při nehodě. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna milisekunda, zeptej se toho, kdo vyhrál stříbrnou 

medaili na olympiádě. 

Čas na nikoho nečeká. 

Popadni každou chvilku, která ti zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe velmi cenná. 

 

Sdílej tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš, a budou ještě vzácnější. 

Guy Gilbert, z knihy "Ať se ti život povede" 

 

 

 

Otázky 
1) Bojíte se smrti? Proč ano – proč ne? 

2) Kdyby ses dozvěděl, že ti zbývá den života, co by jsi za tu dobu chtěl všechno 

stihnout? 

3) Kterého člověka máš nejvíce rád a zničilo by tě, kdyby náhle přišel o život? A chováš 

se k němu vždycky hezky a s úctou? 

4) Můžeme smrt považovat za vysvobození? 

 

 

Aktivitka 
Můžeme si vyrobit křížek – jako přívěšek na krk.. nebo třeba nějak vyzdobit svíčku a pak ji 

následně někdy zanést na něčí hrob. 

 

 



Zamýšlíme se dál 
1)Proč bychom se měli modlit za zemřelé? 

2)Co si myslíte o vyvolávání duchů? Popřípadě, máte s tím někdo zkušenosti? Nebo třeba 

vaší kamarádi s tím mají zkušenosti? 

3)Jak se můžeme modlit za zemřelé? 

 

 

Slova Benedikta XVI.: 

Benedikt XVI. ve své encyklice Spe salvi čl. 48: „Duším zesnulých může být poskytnuto 

„občerstvení a posilnění“ prostřednictvím Eucharistie, modlitby a almužny. Fakt, že láska může 

dosáhnout až na onen svět, že je možné vzájemné obdarování a přijetí, kterými zůstáváme spojeni 

jedni s druhými citovým poutem i přes hranici smrti, bylo základním přesvědčením křesťanství 

během všech staletí a představuje dodnes útěšnou zkušenost. Kdo by nezakusil potřebu dát svým 

drahým, kteří jsou již na onom světě, znamení dobroty, vděčnosti nebo žádosti o odpuštění? 

(…) měli bychom si uvědomit, že člověk není monáda uzavřená sama do sebe. Naše existence 

jsou v hlubokém společenství mezi sebou a prostřednictvím mnohotvárných interakcí jsou 

jedna s druhou spojeny. Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo není spasen sám. Do 

mého života neustále vstupuje život těch druhých: ve zlém i v dobrém. Má přímluva za druhého 

tak není věcí jemu cizí, nějakou vnější věcí ani po smrti. V této propojenosti bytí může moje 

poděkování jemu, moje modlitba za něho, znamenat malou část jeho očištění. 

Když prosíme za zemřelé, pak prosíme o zkrácení jejich očistného utrpení. Jinými slovy o to, 

aby co nejrychleji uznali a přijali vše, co poznávají v Ježíšově pohledu lásky jako 

nedostačující. 

Zdroje: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Modlitba-za-zemrele-puvod-a-jak-ji-spravne-chapat.html 

 

HRA 

-"Ještě nikdy jsem..." 

 

ZPĚVY 
-"Tvoje jméno vyznávám" 

-"Zde jsem" 

 

ZÁVĚR 
-modlitba: "Pane, děkujeme ti, že jsme se tady dnes sešli a měli možnost se něco nového 

dozvědět.... -teď se mohou všichni zapojit a vyslovit své chvály či prosby-...Dej nám své požehnání 

Pane a veď naše kroky. Amen." 

-Možnost dojíst jídlo a domluvit se na dalším termínu spolča. 

             

             

             

             

             

             

             

             

         Zpracovala: Kateřina Nováková 
 

 


