
6. týden postní SLAVENÍ  

Ať mě, Pane, nepostihne nuda z prázdného slavení, 

jako bych k němu neměl důvod. Do rituálů těchto 

dní, jako do formy, která čeká na obsah, chci přinést 

svou CHVÁLU, RADOST A VDĚČNOST. Tak ve 

mně poroste touha k dalším setkáním na tvých 

slavnostech vzkříšení. 

„Veleben buď Bůh a otec našeho Pána Ježíše 

Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství 

dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé 

naději.“ (1P 1,3) 

Podněty k rozjímání 

texty SZ: Sir 17   Ž 146 a 150   Tob 13   Iz 61 

texty NZ: Sk 2,14-36     Ef 1,    J 10,10     Ju 24-25    

Ř 8,31-39    

 Existuje v mém životě něco, zač nedokážu být 

vděčný? 

 Proč má nespokojenost může vadit lidem kolem 

mne?  

 Proč dokážu odmítat a zraňovat ty, které 

miluji? 

 Bůh mi věří, povzbuzuje mě. S jeho pomocí 

můžu vyhrát každý zápas. 

 Jsem Ježíšův osobní zájem, denně čeká na 

dialog se mnou 

 Mé srdce je stvořeno ke chvále. Mnohdy však 

strádá mlčením. 

 Zdrojem trápení je konflikt mých představ 

s Božím plánem 

 Balon s pískem a srdce s betonem se nedokážou 

odlepit od země. 

 Duch svatý s klíčem k radostnému osvobození 

je připraven. 

 Které věci mi působí trvalou radost? 
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Každý náš den je utkán z přediva povinností, úkolů, 

představ a plánů, prokládaných chvílemi 

odreagování, oddechu, vyhledávání potěšujícího 

povzbuzení. Odehrává se v něm zápas mezi mou 

slabostí a silou, mezi láskou a nenávistí, mezi 

pokojem a hněvem, mezi soucitem a lhostejností, 

mezi sobectvím a nezištností, mezi zdravím a 

nemocí. Když je večer odpískán konec, zrevidujeme 

úspěchy a porážky, smysl či nesmysl svého díla ve 

vlastních očích, s povzdechem konstatujeme, že nám 

není dáno to vše svým rozumem obsáhnout a že 

bude nejlepší celý den odevzdat Bohu, ať s tím 

udělá, jak sám uzná za vhodné. 

Jako bychom žili na malém betonovém dvorku 

obehnaném ze dvou stran vysokými zdmi našeho 

domu. Další dvě strany uzavírá pevný plot se 

zamčenou brankou. Přes jeho mřížoví vidíme, že za 

plotem je obrovská zahrada, ale ani pořádně nevíme, 

čí je, ani nemáme čas do ní nakukovat, kam až se 

rozléhá a co vše nabízí. Prostě je to tak, jak jsme si 

už léta prakticky a úsporně zařídili chodit kolem. 

A abychom pravdu řekli, jak přibývají roky, je i na 

tom našem plácku práce a starostí víc než dost, 

taktak stíháme. 

Jednoho rána se v naší ruce objeví velký rezavý klíč. 

Vzpomínáme si, že ho odněkud známe, že jsme ho 

občas zahlédli viset na sloupku vedle brány. Toho 

rána se cítíme velice vyčerpaní, na pokraji sil, 

uvažujeme, jak ze všeho ven, na nic se už pořádně 

nesoustředíme. Denně voláme Krista do všech 

našich starostí, ať nám pomůže s tím, co nás čeká. 

On však dnes udělal něco nečekaného. Položil nám 

tento starý klíč do ruky. A tak, zaskočeni touto 

změnou, váhavě odemykáme zahradu a děláme 

první krok dovnitř. Náhle se vynoří zapomenutý 

pocit štěstí, svobody, lehkosti a radosti ze života. 

Chceme zpívat se všemi hlasy, které slyšíme z korun 

stromů, s hlubokými nádechy čistého vzduchu 

cítíme, jak se v nás obnovuje zdraví a život. Klíč má 

své jméno – nazývá se vděčnost. Právě skrze 

vděčnost se náš život stvává rozkvetlou zahradou. 

Každý náš den je utkán z přediva povinností, úkolů, 

představ a plánů, prokládaných chvílemi 

odreagování, oddechu, vyhledávání potěšujícího 

povzbuzení. Odehrává se v něm zápas mezi mou 

slabostí a silou, mezi láskou a nenávistí, mezi 

pokojem a hněvem, mezi soucitem a lhostejností, 

mezi sobectvím a nezištností, mezi zdravím a 

nemocí. Když je večer odpískán konec, zrevidujeme 

úspěchy a porážky, smysl či nesmysl svého díla ve 

vlastních očích, s povzdechem konstatujeme, že nám 

není dáno to vše svým rozumem obsáhnout a že 

bude nejlepší celý den odevzdat Bohu, ať s tím 

udělá, jak sám uzná za vhodné. 

Jako bychom žili na malém betonovém dvorku 

obehnaném ze dvou stran vysokými zdmi našeho 

domu. Další dvě strany uzavírá pevný plot se 

zamčenou brankou. Přes jeho mřížoví vidíme, že za 

plotem je obrovská zahrada, ale ani pořádně nevíme, 

čí je, ani nemáme čas do ní nakukovat, kam až se 

rozléhá a co vše nabízí. Prostě je to tak, jak jsme si 

už léta prakticky a úsporně zařídili chodit kolem. 

A abychom pravdu řekli, jak přibývají roky, je i na 

tom našem plácku práce a starostí víc než dost, 

taktak stíháme. 

Jednoho rána se v naší ruce objeví velký rezavý klíč. 

Vzpomínáme si, že ho odněkud známe, že jsme ho 

občas zahlédli viset na sloupku vedle brány. Toho 

rána se cítíme velice vyčerpaní, na pokraji sil, 

uvažujeme, jak ze všeho ven, na nic se už pořádně 

nesoustředíme. Denně voláme Krista do všech 

našich starostí, ať nám pomůže s tím, co nás čeká. 

On však dnes udělal něco nečekaného. Položil nám 

tento starý klíč do ruky. A tak, zaskočeni touto 

změnou, váhavě odemykáme zahradu a děláme 

první krok dovnitř. Náhle se vynoří zapomenutý 

pocit štěstí, svobody, lehkosti a radosti ze života. 

Chceme zpívat se všemi hlasy, které slyšíme z korun 

stromů, s hlubokými nádechy čistého vzduchu 

cítíme, jak se v nás obnovuje zdraví a život. Klíč má 

své jméno – nazývá se vděčnost. Právě skrze 

vděčnost se náš život stvává rozkvetlou zahradou. 

Každý náš den je utkán z přediva povinností, úkolů, 

představ a plánů, prokládaných chvílemi 

odreagování, oddechu, vyhledávání potěšujícího 

povzbuzení. Odehrává se v něm zápas mezi mou 

slabostí a silou, mezi láskou a nenávistí, mezi 

pokojem a hněvem, mezi soucitem a lhostejností, 

mezi sobectvím a nezištností, mezi zdravím a 

nemocí. Když je večer odpískán konec, zrevidujeme 

úspěchy a porážky, smysl či nesmysl svého díla ve 

vlastních očích, s povzdechem konstatujeme, že nám 

není dáno to vše svým rozumem obsáhnout a že 

bude nejlepší celý den odevzdat Bohu, ať s tím 

udělá, jak sám uzná za vhodné. 

Jako bychom žili na malém betonovém dvorku 

obehnaném ze dvou stran vysokými zdmi našeho 

domu. Další dvě strany uzavírá pevný plot se 

zamčenou brankou. Přes jeho mřížoví vidíme, že za 

plotem je obrovská zahrada, ale ani pořádně nevíme, 

čí je, ani nemáme čas do ní nakukovat, kam až se 

rozléhá a co vše nabízí. Prostě je to tak, jak jsme si 

už léta prakticky a úsporně zařídili chodit kolem. 

A abychom pravdu řekli, jak přibývají roky, je i na 

tom našem plácku práce a starostí víc než dost, 

taktak stíháme. 

Jednoho rána se v naší ruce objeví velký rezavý klíč. 

Vzpomínáme si, že ho odněkud známe, že jsme ho 

občas zahlédli viset na sloupku vedle brány. Toho 

rána se cítíme velice vyčerpaní, na pokraji sil, 

uvažujeme, jak ze všeho ven, na nic se už pořádně 

nesoustředíme. Denně voláme Krista do všech 

našich starostí, ať nám pomůže s tím, co nás čeká. 

On však dnes udělal něco nečekaného. Položil nám 

tento starý klíč do ruky. A tak, zaskočeni touto 

změnou, váhavě odemykáme zahradu a děláme 

první krok dovnitř. Náhle se vynoří zapomenutý 

pocit štěstí, svobody, lehkosti a radosti ze života. 

Chceme zpívat se všemi hlasy, které slyšíme z korun 

stromů, s hlubokými nádechy čistého vzduchu 

cítíme, jak se v nás obnovuje zdraví a život. Klíč má 

své jméno – nazývá se vděčnost. Právě skrze 

vděčnost se náš život stvává rozkvetlou zahradou. 


