
Svíce se jistě modlit neumí, ale mohou být
jistou přípravou k modlitbě. Svíce mohou v
životě mnoho znamenat.

Každá svíce je především odleskem světla,
toho světla, které tehdy v Betlémě vstoupilo
do temnoty našeho světa.

Svíce nám také připomíná křest svatý.
Připomíná nám všem začátek naší
společné cesty s Kristem,
a naše povolání k životu, jehož cílem je
věčnost.
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Pane,
tato svíce, kterou zde rozžehnu,
se stane světlem.
Ať se stane toto světlo ohněm, který spálí
všechnu moji pýchu, sobectví a nečistotu.

Ať se stane ohněm, kterým Ty sám zahřeješ mé
srdce a naučíš mne správně milovat.

Pane,
nemohu se dlouho zdržet ve Tvém chrámě. Ale
s tímto hořícím světlem zanechávám zde i
kousek sebe, ten díl, který Ti chci darovat.

Pomoz mi, a dej mi sílu, aby, má modlitba mě
provázela v mém jednání a práci po celý den.
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Pane,
přede mnou stojí rozžatá svíce.
Hoří neklidně,
chvílemi malým nebo zase velkým plamenem.
Pane, také já jsem často neklidný.
Dej mi klid, Pane!

Tato svíce mi dává světlo a teplo.
Pane, chci se stát světlem v našem světě.

Svíce ubývá, stravuje se ve své službě.
Pane, jak často hledám jen své osobní výhody.
Dej, ať se stanu služebníkem ve Tvém jménu.

Pomocí této hořící svíce mohu zapálit další
svíce. Dej Pane, ať dávám dobrý příklad
druhým. Amen.
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