Svíce se sami modlit neumí, ale mohou k modlitbě vést.
Rozmanitým způsobem nás provázejí životem.
Každá svíce je odleskem takového světla,
které tehdy v Betlémě vstoupilo do temnoty
našeho světa.
Ať se naše bytí rozjasní skrze život Ježíše,
který je poselstvím našeho života,
tak, jako světlo svíce osvětluje temnotu.
Svíce nám připomíná křest svatý,
začátek naší cesty s Kristem
a naše povolání k opravdovému, věčnému životu.
Ať ten, kdo nosí světlo ve svém životě, zakouší stále více
z jeho významu.
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Pane,
zapálím svíci.
Pravděpodobně nebudu přesně vědět, co se mám modlit.
Tato svíce je to málo, co mám
a to málo, co jsem.
Stane se světlem, kterým Ty mne prozáříš
v mých starostech a mých rozhodnutích.
Ať se stane ohněm, kterým spálíš všechno zlo, aby mohlo
vzejít dobré a nové.
Ať se stane ohněm, kterým zahřeješ mé srdce
a naučíš mne milovat.
Pane,
nemohu se dlouho zdržet ve Tvém chrámě.
S tímto světlem zanechám kousek sebe,
který Ti chci darovat. Pomoz mi,
aby tyto dny pokračovala ve mně a v mé práci má modlitba.
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Pane,
přede mnou stojí rozžatá svíce.
Hoří neklidně,
chvílemi malým, brzy zase velkým plamenem.
Pane, také já jsem často neklidný.
Dej mi spočinout v Tobě, Pane.

VEZMI
A

Svíce mi dává světlo a teplo.
Pane, ať se stanu světlem pro tento svět.

ČTI

Svíce ubývá, stravuje se ve své službě.
Pane, ať se také já stanu jedním ze služebníků.
Pomocí této svíce mohu zapálit další svíce.
Pane, ať také já přispěji k tomu,
aby i druzí začali vydávat světlo.
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