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  „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,
neboť takovým patří království Boží.“ 

(Mk 10, 14)



Úvodem
Milé  děti,  sešitek,  který  se  vám dostává  do  rukou,  je  uspořádán  
za účelem společné modlitby v rodině. Budu rád, když jej k tomu
využijete a alespoň jednou týdně se s rodiči a sourozenci pomodlíte.
Nicméně  žádný  den  by  neměl  být  bez  modlitby.  Nezapomínejte!
Modlitbou pak budete posvěcovat  nejen svou domácnost,  ale  také
farnost i celý svět. 
V tomto sešitku je pro každou neděli školního roku vymezena jedna
strana, na níž zpravidla naleznete:
- krátký text, který uvádí do slavení neděle či připomíná významný
svátek v průběhu týdne
- rámeček pro vlepení samolepky
- námět na společnou modlitbu v rodině
- ve spodní části strany odkaz na nedělní liturgická čtení 
Nejvhodněji tento sešitek využijete, když se v sobotu večer (případně
jindy)  sejdete  doma  ke  společné  modlitbě,  zapálíte  svíci,  uděláte
znamení kříže, přečtete si krátké uvedení do neděle a případně také 
v Písmu svatém vyhledáte nedělní čtení.  Poté se můžete pomodlit
navržené nebo vlastní modlitby, jak  jste zvyklí.
Mějme na paměti,  že bez modlitby bude naše víra skomírat,  bude
postupně hasnout jako plamen svíčky, až nakonec zcela zhasne. A to
přece nechceme! Vždyť už při   křtu  nám byla svěřena svíce jako
symbol víry a našim rodičům a kmotrům bylo řečeno: „Církev od vás
s  důvěrou  očekává,  že  budete  světlo  Kristovo  v  tomto  dítěti
opatrovat. Kéž toto dítě vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije  
z  víry  až  do  konce,  a  až  Kristus  přijde,  kéž  mu  vyjde  vstříc  
a se všemi svatými vejde do jeho věčného království.“
Přeji  vám,  děti,  tedy  radost  z  modlitby  a  k  vaší  cestě  do  nebe
prostřednictvím  modlitby  a  dobrých  skutků  vám  vyprošuji  Boží
požehnání.

P. Václav Fojtík



22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. září

Nestačí  pouze  dobře  vykročit,  ale  musíme  též  vytrvale  kráčet,
abychom dospěli  do  cíle.  Naším konečným cílem je  nebe,  dílčím
cílem  třeba  vysvědčení  na  závěr  školního  roku,  který  bude  již  
po neděli  zahájen. Přesto i  začátky jsou důležité a nesmíme jejich
význam  podcenit.  Promeškat  start  v  běhu  na  krátké  vzdálenosti
znamená ve vrcholovém sportu téměř  jistě  špatné umístění,  ztrátu
medaile.  Chceme-li  se  jednou  setkat  s  Kristem  v  nebeské  slávě,
začněme již svou pozornost k němu zaměřovat dnes prostřednictvím
modlitby.  Žádný  den  ať  nezůstane  bez  modlitby.  A zvláště  první
školní den. Již ráno se lze modlit:

Ó, Bože, celou tuto noc
zas chránila mě tvoje moc.
Buď za to ctěn a veleben!
A prosím tě: i tento den,
ty dobrý, svatý Otče můj,
mne hříchu, smrti ochraňuj!
Myšlenky, slova, skutky své
chci obětovat ke cti Tvé.
Anděle Boží, strážce můj,
při mě též stůj, mě opatruj.
Maria, Matko jediná,
přimluv se za mne u Syna.
Jeho ať chválí každý hlas,
jak nyní, tak po všechen čas.
Amen.

MODLITBA: Otče náš, Zdrávas Maria, Anděle Boží, Pod ochranu
tvou… A za učitele, vychovatele a spolužáky libovolná modlitba.

Sir 3,19-21.30-31; Žid 12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14

PANÍ UČITELKY
 A PÁNI UČITELÉ SE 

JIŽ NA VÁS, DĚTI, 
TĚŠÍ. POMODLETE SE 

TAKÉ ZA NĚ!



23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8. září

8.  září  si  připomínáme  narození  Panny  Marie,  tedy  slavíme
narozeniny Matky Boží a Matky církve.  Věříme, že ta,  která nám
zrodila  Krista,  nám  nyní  svou  nebeskou  přímluvou  pomáhá,
abychom nepadli do léček ďábla.

Když slavíme vlastní narozeniny, máme radost z každého, kdo si 
na nás vzpomene, popřeje nám a třeba nám věnuje také nějaký dárek.

Děvčata jsou ráda například za panenku, nějaké domácí zvířátko
nebo nové šaty, chlapci ocení zase kopačák, 

vzduchovku, zajímavou knihu, 
maminky mají radost z květin od svých mužů 

a tatínci se hned s chutí vrhnou do práce 
s novým nářadím, které jim bylo naděleno.

Co udělá radost Panně Marii?
Jako každé mamince především to, když 
její děti žijí v radosti, mají se navzájem 
rády a umí svou lásku projevit třeba tím, 
že si sednou mamce na klín nebo jí obejmou a dají pusu.

MODLITBA: Po  společných  mariánských  modlitbách:  Zdrávas
Maria,  Pod  ochranu  tvou,  Zdrávas  Královno,  Maria,  pomoz…
můžete připojit i píseň k Panně Marii či vzít do rukou její obrázek 
a Matku Boží a Matku naši, která slaví narozeniny,  políbit na tvář.

Mdr 9,13-19; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33

AVE MARIA!



24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15. září

          V evangeliu této 
      neděle budeme číst 
               z 15. kapitoly 
     Lukášova evangelia, 
              jež pojednává 
           o ztracené ovci, 
             ztracené minci 

          a ztraceném synu. 
Protože však čteme evangelium, v překladu 

„radostné poselství“, a ne tragédii, 
ztracená ovce, mince i syn jsou nalezeni 

a smutek se proměňuje v radost.
                              Pán Ježíš chtěl těmito vyprávěnými příběhy sdělit,
že nemáme lidi posuzovat podle toho, jak vypadají či co dělají, ale 
spíše se máme za ně modlit. Z hříšníka, který svůj život napraví, má 
Bůh větší radost, než z devětadevadesáti hodných lidí, kteří svůj 
život měnit nemusí.  

MODLITBA: Přečtěte  si  v  Písmu  svatém  zmíněná  podobenství  
z  Lukášova  evangelia.  K  modlitbě  dnes  můžete  připojit  prosbu  
za hříšníky slovy svaté řeholnice sestry Faustyny (Deníček 1122):

Ó  Bože  velikého  milosrdenství,  jenž  jsi  nám  ráčil  poslat  svého
jednorozeného  Syna  jako  největší  důkaz  bezmezné  lásky  
a  milosrdenství,  Ty  neodmítáš  hříšníky,  ale  i  jim  jsi  ze  svého
neproniknutelného  milosrdenství  otevřel  poklad,  z  něhož  mohou
hojně čerpat, nejen ospravedlnění, ale veškerou svatost, k jaké jen
může duše dospět. Otče velikého milosrdenství, toužím po tom, aby se
všechna  srdce  s  důvěrou  obrátila  k  Tvému  nekonečnému
milosrdenství.  Nikdo  se  před  Tebou  neospravedlní,  nebude-li  ho
doprovázet  Tvé  bezedné  milosrdenství.  Až  nám  odhalíš  tajemství
svého milosrdenství, věčnost nebude stačit, abychom Ti za to náležitě
poděkovali. 

Ex 32,7-11.13-14; 1 Tim 1,12-17; Lk 15,1-32



25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22. září

Každý den jsme postaveni před řadu úkolů: dospělí musí plnit své
pracovní  povinnosti  v zaměstnání,  aby  odvedli  dobře,  spolehlivě  
a včas svou práci, děti mají zase své školní záležitosti. V nedělním
evangeliu slyšíme: 

Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, 
a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. 

Snažme se vždy a vše dělat 
ne pouze napůl či dobře, ale  
co nejlépe. Pán Ježíš nás nevede 
k puntičkářství, že by na nás 
svolával běda, nebudeme-li mít 
v pouzdře pastelky jednu vedle druhé 
do špičky ostrouhané, ale chce 
abychom nad věcmi nedůležitými 
 nemávli rukou, protože jen 
 po malých bitvách 
 se vyhrávají velké války.

 “Být svatý znamená          
                                         dělat malé věci s velkou láskou.”

svatá Matka Tereza

MODLITBA: Ať si děti zvolí modlitby, které mají rády a obětují je
za vlastní posvěcení.

Am 8,4-7; 1 Tim 2,1-8; Lk 16,1-13



26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29. září

Svatý Václav, jehož svátek jsme včera oslavili, je hlavním patronem
naší země. Slovo „patron“ bylo používáno v Římské říši pro osobu,
která  měla  značný majetek a  pod jejíž  ochranu se utíkal  ten,  kdo
potřeboval  zastání  v nějaké  osobní  záležitosti.  Odtud  nazýváme
patronem světce  či  světici,  coby ochránce  a  pomocníka v různých
potřebách,  neboť  věříme,  že  přímluva  svatých  je  u  Boha  zvláště
mocná. Ve svatováclavském chorálu se dovoláváme ochrany i dalších
ochránců  naší  vlasti,  a  to  slovy:  Všichni  svatí,  za  nás  proste,
zahynouti nám nedejte, a jmenovitě se obracíme na:
- svatého Víta, patrona mládeže
- svatého Norberta, patrona pro dobrý porod
- svatého Zikmunda, patrona kajícníků
- svatého Prokopa, patrona rolníků a horníků
- svatého Vojtěcha, patrona také našich sousedů Polska a Uher
- svatého Jana Nepomuckého, patrona kněží a zpovědníků
- svatou Ludmilu, patronku babiček a křesťanských vychovatelů
- svatou Anežku, patronku chudých a nemocných

MODLITBA: V rodině se dnes můžete pomodlit 
litanie ke svatým ochráncům naší vlasti 
z Kancionálu č. 069.

Podaří se ti spojit dvojice jmen, které patří k sobě 
a označují jména našich národních světců?

Am 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lk 16,19-31

HEDVIKA 

SARKANDRSLEZKÁ

Z LEMBERKA

KLEMENT MARIA
JAN A METODĚJ

CYRIL

HOFBAUER

ČTRNÁCT PRAŽSKÝCH

MUČEDNÍKŮ

POUSTEVNÍK

IVANNEUMANN

JAN NEPOMUK

ZDISLAVA

HROZNATA

BLAHOSLAVENÝ



27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
6. října

Začal  měsíc modlitby růžence a zároveň Mimořádný misijní měsíc,
který  vyhlásil  papež  František  na  letošní  rok.  Slovo  „misie“
překládáme jako „poslání“.  Myslíme přitom na poslání,  které  Pán
Ježíš  při  svém  posledním  zjevení  dal  apoštolům  a  potažmo  celé
církvi: 

 „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo
uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou
vyhánět  zlé  duchy,  budou mluvit  novými jazyky,  budou brát  hady  
do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to;  
na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“ (Mk 16,15-18)

Každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista, kdo byl pokřtěn, má toto poslání:
být svědkem o Boží lásce, jeho moci a v očekávání jeho příchodu žít
střízlivě a zbožně. 
Mimořádnému misijnímu měsíci dal 
papež František námět, který je 
zapsán u loga pro tento měsíc. 
Sám pak píše: „Na základě přijatého křtu 
se každý člen Božího lidu stává učedníkem, 
kterému je svěřeno poslání (srov. Mt 28,19). 
Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci 
v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem 
evangelizace...“

MODLITBA: Pomodleme  se  dnes  za  vlastní  apoštolát,  abychom
evangelium  dokázali  ve  svém  okolí  dobře  zvěstovat,  a  to:  
„verbo et exemplo“, tedy slovem i příkladem.

Hab 1,2-3; 2,2-4; 2 Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10



28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
13. října

V evangeliu 28. neděle čteme o uzdravení deseti malomocných. Ti
přišli  za  Ježíšem,  zůstali  stát  opodál,  protože  jejich  vážná  nemoc
mohla být nakažlivá, a volali: 

Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!
Byli vyslyšeni a byli uzdraveni, zbaveni malomocenství. Posléze se
jeden z uzdravených za Ježíšem vrátil, velebil Boha, padl Ježíšovi  
k  nohám tváří  až  k zemi  a  děkoval  mu.  Pán se  ptal,  kde  je  těch
ostatních devět, proč nepřišli také oni vzdát Bohu chválu a poděkovat
za uzdravení…
V evangelijním úryvku si můžeme povšimnout základních způsobů
modliteb: na začátku stojí  prosba všech malomocných o uzdravení.
Dále  následuje  chvála,  klanění a  díkuvzdání už  pouze  jediného
donedávna malomocného.
A  tak  po  vzoru  Samaritána  uzdraveného  z  malomocenství
nezapomínejme  Bohu  za  všechnu  jeho  lásku,  pomoc  a  ochranu
děkovat,  pronášet  chválu  jeho  vlastností  jako  je  milosrdenství,
spravedlnost, moc a moudrost a také vkleče vyznávat že je Pánem
našich životů.
MODLITBA: K  modlitbě  dnes  můžete  v  rodině  připojit  svá
poděkování, prosby a chvály.

2 Král 5,14-17; 2 Tim 2,8-13; Lk 17,11-19



29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20. října

O této neděli se modlíme za misie. V mnoha farnostech vedle sbírky,
která je určena pro Papežská misijní díla, je mše svatá obětována  
za misie, modlí se růženec na tento úmysl, probíhají různé přednášky
o  misijním  působení,  je  uspořádán  misijní  jarmark  nebo  nabízen
misijní  koláč.  Nejsme  každý  povolán  k  tomu,  abychom  v  cizích
zemích, daleko od domova, zvěstovali evangelium, ale všichni jsme
povoláni  misijně  působit,  neboť  celá  církev  je  misijní.  Spolu  
s bohoslužbou (liturgií) a činnou láskou (charitou) je zvěstování víry
(misie) základním úkolem křesťanů.
MODLITBA: Pomodlete  se  desátek  růžence  a  připojte  následující
modlitbu za misie.
Bože, tys učinil svou církev znamením 
a nástrojem spásy, aby se Kristovo 
vykupitelské dílo uskutečňovalo 
až do konce věků; probouzej ve svých věřících
vědomí odpovědnosti za spásu světa, 
ať se ze všech národů shromažďuje 
a roste tvůj  lid, a vytváří jedinou rodinu. 
Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje 
po všechny věky věků.
Svatí apoštolové 
Petře a Pavle, 
svatý Františku Xaverský, 
svatá Terezie z Lisieux, 
orodujte za misie.

Ex 17,8-13; 2 Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8



30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27. října

Ze  soboty  na  neděli  proběhne  změna  času.  Ručičku  ciferníku
přetočíme o hodinu zpět. Můžeme si tak jednou v roce o hodinu déle
pospat, aniž by to kdo na hodinách poznal. Děkujme Bohu za čas,
který nám pro život dává a nepromarněme jej. 
Biskup  Josef  Hlouch  ve  své  Minutěnce  píše:  Když  v  roce  1374
vypukl  v  Sieně  mor,  prohlásila  hrdinná  sv.  Kateřina:  „To  je  můj
čas!“ Čas pro mne, kdy mám ukázat, jak miluji Boha a Jeho trpící
děti. Čas, kdy mám vyznamenat, osvědčit a oslavit Boha a získat si
zásluhy… „Můj čas!“ Navykněme si tak vítat každý den, neboť každý
den může být vyplněn velikým dílem. A není-li příležitost k vnějším
velikým výkonům, víme, že krásný, svatý život je tak mocný a krásný
jako veliké dílo… Začínáš den: „To je můj čas!“ Začínáš práci: „To
je můj čas!“ Začínáš modlitbu: „To je můj čas!“ Uléháš na bolestné
lože: „To je můj čas!“ A přijde poslední a největší chvíle – chvíle
umírání… to bude tvůj poslední čas! A potom přijde – věčnost!

MODLITBA: Vyznejte  svou víru -  Věřím v Boha, a pomodlete  se
modlitby  Otče  náš,  Zdrávas  Maria  a  Sláva  Otci  i  Synu  i  Duchu
Svatému. Pak můžete připojit:

Pane, dej, ať každé naše dílo, práce a snaha 
u tebe začíná a s tebou končí. Ať vše, 
co konáme, je v souladu s tvou vůlí 
a napomáhá k tvé cti a slávě 
a k rozvoji našeho pozemského života. 
Ježíši, v tebe věřím,
Ježíši, v tebe doufám,
Ježíši, tebe nade všecko miluji.

Sir 35,15b-17.20-22a; 2 Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14



31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
3. listopadu

V neděli 3. listopadu, tedy v týdnu, ve kterém se modlíme zvláště  
za duše v očistci,  nasloucháme při  mši svaté čtení o setkání Pána
Ježíše  se  Zacheem.  Zacheus  byl  celník,  velmi  bohatý,  který  si  
ve svém zaměstnání  coby výběrčího různých poplatků pro římské
úřady občas něco peněz přibral do vlastní kapsy. Když se však setkal
s Ježíšem, rozhodl se svou minulost uzdravit: 
Polovici svého majetku, Pane, 
dám chudým, a jestli jsem někoho 
ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně! 
A Ježíš mu říká: 
Dnes přišla do tohoto domu spása. 
Díky tomuto setkání se Zacheus 
změnil. Také my se můžeme setkat 
s Ježíšem a stát se lepšími: 
prostřednictvím slov Písma svatého, 
prostřednictvím svátostí, zvláště svátostí 
smíření a eucharistie, skrze druhé lidi, 
např. trpící či ty, kdo se rozhodli Pána Ježíše 
zcela následovat.
A mezi takové následovníky Pána Ježíše 
patří i kněží. Kéž alespoň jednou do roka
navštíví pan farář i váš dům ke společné modlitbě.
MODLITBA: K libovolným modlitbám připojte modlitbu za kněze:
Pane Ježíši,  děkujeme ti,  že  máme mezi  sebou kněze,  tvého služebníka  
a správce Božích tajemství. Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak
svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. Učinils jej našim duchovním
vůdcem: dej  mu ducha moudrosti  a rady; dej  upřímnost  otcovské lásky  
a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral
jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi 
i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. Dej mu zdraví
pro  jeho  těžkou  službu.  Ať  je  našim  dobrým  pastýřem  a  přivede  nás  
do nebe. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.  

Mdr 11,22 - 12,2; 2 Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10



32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10. listopadu

O  této  neděli  uslyšíme  číst  z  druhého  listu  apoštola  Pavla
Soluňanům.  Svatopisec  píše  do  Soluně,  která  se  za  osm  století
proslaví  svatými  bratřími  a  slovanskými  apoštoly  Cyrilem  
a  Metodějem.  Právě  ti  z  ní  pocházeli.  Apoštol  v  listu  Soluňanům
přeje, aby je Bůh „utvrdil v každém dobrém činu i slovu“. 
Co se tím chce říci? 
Nestačí pouze jednou něco dobrého vykonat, jednou něco dobrého
říci,  ale  má  k  tomu  docházet  opakovaně  a  vytrvale.  Takovému
jednání, v němž se trvale projevuje dobro, říkáme ctnost. Ctnostný je
ten, kdo vždy jedná spravedlivě, moudře, statečně, kdo se naučil být
trpělivý,  obětavý,  pracovitý,  kdo  je  pravdivý,  laskavý,  zbožný.  
Ze Soluně nám vzešel příklad ctnostného života, ze Soluně k nám 
v srdcích svatých Cyrila a Metoděje bylo doneseno světlo víry.

MODLITBA: Zazpívejte nebo si přečtěte píseň z Kancionálu č. 828 
s názvem  Bože, cos ráčil.  Pokud byste se chtěli o svatých Cyrilu  
a Metodějovi dozvědět více, 
   pro děti i dospělé 
       lze jen doporučit 
          knihu Petra Piťhy 
Slyšte slovo a zpívejte píseň.

2 Mak 7,1-2.9-14; 2 Sol 2,16 - 3,5; Lk 20,27-38



33. NEDĚLE V     MEZIDOBÍ  
17. listopadu

Sedmnáctý listopad je Mezinárodním dnem studentstva. Proč právě
tento den? Před 80 lety byla naše země, tehdy s názvem Protektorát
Čechy a  Morava,  okupována Německem.  Někteří  proti  utlačování
českého lidu zahájili odboj se zbraní v ruce, jiní manifestovali svou
nespokojenost v tisku či umění. Mnozí z řad studentů vyjádřili svůj
odpor při poklidných demonstracích. Každý odpor byl nacistickým
Německem po zjištění záhy likvidován. Tak tomu bylo i 17. listopadu
roku 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol a více než
1200 studentů bylo transportováno do koncentračního tábora. 
O 50 let později, roku 1989, se sedmnáctý listopad stal počátkem tzv.
Sametové  revoluce,  která  vedla  ke  svržení  totalitního  režimu
vládnoucí  komunistické  strany.  V  procesu  svržení  totalitní  moci
sehrál  významnou  roli  dramatik  Václav  Havel,  pozdější
československý prezident.
MODLITBA: Pomodlete se za studenty desátek růžence, třetí slavné
tajemství, „který nám Ducha Svatého seslal“.

Mal 3,19-20a; 2 Sol 3,7-12; Lk 21,5-19

„Pravda a láska 
musí zvítězit 

nad lží a nenávistí.“



SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
24. listopadu

Poslední  neděle  liturgického  roku  je  spojena  se  slavností  Ježíše
Krista  Krále.  Jedno  z  podobenství,  které  Pán  Ježíš  vyprávěl  
v Jeruzalémě, se týká posledního soudu. V něm mluví o dni,  kdy
budou před Syna člověka shromážděny všechny národy a on je bude
soudit  podle  zákona  lásky.  Kdokoli  nasytil  hladového,  napojil
žíznivého, ujal se pocestného, oblékl nahého, navštívil nemocného či
vězněného,  získá  království  života  věčného spolu  s  Kristem.  Kdo
však  potřebným  milosrdenství  neprokázal  a  nepomohl  jim,  získá
zatracení ve věčném ohni spolu s ďáblem a jeho anděli. 
MODLITBA: Přečtěte si podobenství o posledním soudu (Mt 25,31-
46) a v krátké modlitbě odevzdejte svůj život Ježíši Kristu, Králi:
Pane Ježíši  Kriste,  uznávám Tě za Krále světa.  Všechno,  co bylo
stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého
práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech
skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žít jako řádný Křesťan.
Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé
svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky,
aby všechna srdce uznala Tvé svaté království  a aby zavládl Tvůj
pokoj na celém světě. Amen.

2 Sam 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43



1. NEDĚLE ADVENTNÍ
1. prosince

V sobotu 30. listopadu navečer můžeme rozsvítit na adventním věnci
první svíci a poprvé zazpívat  Ejhle, Hospodin přijde. Začíná milá  
a  určitě  i  milostiplná  doba  čtyř  týdnů,  kterou  máme  prožít  
v radostném očekávání příchodu Pána Ježíše. 
V sobotu večer před první nedělí adventní se v některých kostelech 
a  kaplích  věřící  setkávají,  aby  se  modlili  za  úctu  k  započatému
lidskému životu a za nenarozené děti.
MODLITBA: Pomodlete se modlitbu svatého papeže Jana Pavla II.

Ó Maria, jitřenko nového světa, matko živých,
tobě jediné svěřujeme celou oblast života:
pohlédni, Matko, na nesčetné množství dětí,
které se nesmí narodit,chudých, kterým 
žít připadá tak těžké, žen a mužů, 
kteří snášejí nelidské ukrutnosti,
starých a nemocných, kterým lidská lhostejnost
nebo falešný soucit působí smrt.
Učiň, aby ti, kdo věří v tvého Syna, jasně 
poznávali evangelium života a s láskou ho 
zvěstovali lidem naší doby. Uděl jim milost,
aby ho přijímali jako zcela nový dar,

aby ho s radostí a vděčností slavili 
v celém svém životě a zároveň ve stálosti 

a horlivé vytrvalosti vydávali o něm svědectví 
a tak mohli spolu se všemi lidmi dobré vůle 

vytvořit civilizaci pravdy a lásky ke slávě 
a chvále Boha, tvůrce a milovníka života.

Iz 2,1-5; Řím 13,11-14; Mt 24,37-44



2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8. prosince

Text druhého čtení minulé neděle obsahoval slavný verš Římanům
13,13,  který  zní:  Ne  v  hodování  a  pitkách,  ne  v  necudnostech  
a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. A po tomto následuje: Ale
oblečte  se  v  Pána  Ježíše  Krista  a  nepečujte  o  tělo  tak,  že  by  to
vyvolávalo  žádosti.  Proč  je  tento  verš  slavný?  Protože  po  jeho
přečtení  se  veliký hříšník Augustin  v 80.  letech  4.  století  obrátil  
a brzy se stal křesťanem, později biskupem a nakonec světcem.
Augustin  se  narodil  roku  354  v  Severní  Africe.  Jako  dítě  nebyl
pokřtěn,  přestože  jeho  maminka  by  si  to  přála.  Stal  se  učitelem
rétoriky.  Byl  paličatý,  pyšný,  hněvivý,  užíval  života,  byl  členem
jedné sekty. Rétoriku v dospělém věku vyučoval v italském Miláně.
Tam se stala tato událost: Když byl jednoho dne v zahradě, zdálo se
mu, že slyší slova „Vezmi a čti!“ Zprvu myslel, že si to někde poblíž
hrají  děti  a  takto  volají,  jenže  nebylo  tomu  tak.  Nevěděl,  co  to
znamená.  Otevřel  z  vnuknutí  Písmo svaté,  které  měl  poblíž  sebe  
a četl: Ne v hodování a pitkách… V okamžiku pevně v Krista  uvěřil.
MODLITBA: Zapalte druhou svíci na adventní věnci a k modlitbám
připojte také jednu, která pochází od svatého Augustina:
S pokorou se k tobě navracíme a ty nás 
očišťuješ od špatných návyků, shovívavý jsi, 
když vyznáme, že jsme hříšníci, vyslyšíš nářek 
těch, kteří jsou spoutáni, a zbavíš nás všech 
pout, co jsme si sami nasadili. Kéž se už 
nepostavíme vzpurně proti tobě v domnění 
klamné svobody a chtiví vlastnit stále víc, 
byť hrozilo, že ztratíme vše, když dáme přednost 
dobru vlastnímu před tebou, jenž jsi dobrem všech.

Iz 11,1-10; Řím 15,4-9; Mt 3,1-12



3. NEDĚLE ADVENTNÍ
15. prosince

Třetí neděle adventní se nazývá 
latinským slovem GAUDETE.  

Tento název nese podle antifony, 
která o neděli zaznívá: „Gaudete in Domino semper“, 

tj: „Vždy se radujte v Pánu“. 
Jsme povzbuzeni k radosti, neboť svátky narození Páně jsou blízko. 
Jistě druhé potěšíš, když nakreslíš veselý obrázek. Máš k tomu zde
volné místo:

MODLITBA: Zapalte třetí 
svíci na adventním věnci 
a pomodlete se desátek
radostného růžence.

Iz 35,1-6a.10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11



4. NEDĚLE ADVENTNÍ
22. prosince

Od této neděle do Štědrého dne nás dělí jen dva dny. O vánočních
prázdninách budou rodiny více pospolu.  Děti  nemusí  jít  do školy,
rodiče  budou  mít  alespoň  pár  dní  dovolenou.  Jak  tohoto  času
využijeme? Co třeba při společné modlitbě a účasti na mši svaté,  
při  návštěvě hřbitova,  při  společném výletu a setkání s  blízkými,  
při  společné  práci,  společném  vaření  i  společném  stolování  nebo
společné hře a sportu… Pamatujme, že:   

MODLITBA: 
Zapalte čtvrtou svíci 

na adventní věnci 
a pomodlete se 

SPOLEČNĚ 
známé modlitby.

Iz 7,10-14; Řím 1,1-7; Mt 1,18-24

DO NEBE JDEME VŽDY
 S DRUHÝMI, DO PEKLA 

VŠAK SAMI.



SVÁTEK SVATÉ RODINY
29. prosince

Během vánočních svátků můžeme v kostelech vidět velmi krásné  
a často starodávné betlémy. Každý se u betlémských figurek zastaví.
Někdo pouze obdivuje a říká: „To je krása!“ Jiný však u betléma
poklekne a v modlitbě se obrátí  k narozenému Spasiteli, Pánu Ježíši,
k  jeho  matce,  Panně  Marii  a  ke  svatému  Josefu,  pěstounu  Pána
Ježíše.  Častěji  se  během  vánočních  svátků  zastavme  v  kostele  
a u milé Svaté Rodiny z Nazareta se pomodleme.
MODLITBA: Do rámečků napiš jména členů své rodiny, doplň jména
ostatních příbuzných, a pokud ti pochybí, můžeš další rámečky ještě
přikreslit. Za každého pak připoj modlitbu Otče náš.

POSLEDNÍ AŤ JSOU SLOVA MÁ: JEŽÍŠ, JOSEF, MARIA!

Sir 3,3-7.14-17a; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23



2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
5. ledna

V  době  vánoční  jen  mějme  svůj  pohled  zaměřen  k  narozenému
Spasiteli,  za  vše  mu  děkujme  a  s  důvěrou  jej  prosme.  K  mnoha
vyslyšením  již  došlo  skrze  milostnou  sošku  Jezulátka,  kterou
nalezneme v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.

MODLITBA: 
Modlitba papeže Benedikta XVI. 
u Pražského Jezulátka.

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal 
člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, 
anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme,  
že jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby;
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.

Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa
a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl,
aby činila náš život šťastnějším.
Dopřej všem lidem, Ježíši,
aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé
lidské rodině světlo, radost a pokoj.
Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků. Amen. 

Sir 24,1-4.12-16; Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18



SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
12. ledna

Dnešní svátek nás vede k události, kdy Pán Ježíš byl v řece Jordán 
od Jana Křtitele pokřtěn. Na břehu této řeky se postavil do zástupu
hříšníků,  kteří  vyznávali  své  nepravosti  a  chtěli  obmytím  v  řece
vyjádřit,  že  chtějí  očistit  také  své  hříchy  zatížené  srdce.  Maxim  
z Turína píše: Kristus přichází, aby se nechal pokřtít, a přeje si, aby
jeho tělo bylo umyto vodou. Někdo snad řekne: Proč se chtěl nechat
pokřtít, byl-li svatý? Poslyš tedy: Kristus byl pokřtěn nikoliv proto,
aby  byl  posvěcen vodou,  ale  proto,  aby on sám posvětil  a  očistil
vodu, které se dotkl.  Spíše než o posvěcení  Krista se tudíž jedná  
o posvěcení vody. Od chvíle, kdy se v ní Spasitel umyl, je všechna
voda očištěna. Děje se tak kvůli našemu křtu. Je očištěn pramen, aby
milost obmytí mohla zahrnout pokolení, jež budou následovat v čase.
I my jsme byli křtem obmyti od dědičné viny a všech hříchů, stalo se
tak  skrze  vodu  a  Krev  Kristovu,  kterou  pro  nás  prolil  na  kříži.
Poděkujme dnes našemu Spasiteli za tento jedinečný dar křtu.
MODLITBA: Věřím v Boha a modlitba č. 039 v Kancionálu.

Dokážeš doplnit názvy předmětů, které jsou používány při křtu?

P Š L

R Š K A

E J

S Í E

M R I K A

Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Mt 3,13-17



2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
19. ledna

Od 18.  ledna,  kdy slavíme památku Panny Marie,  Matky jednoty
křesťanů, se po celý týden ve farnostech modlíme za to, abychom
dokázali žít jako bratři a sestry, a to se všemi křesťany.

MODLITBA: Pomodlete se za jednotu křesťanů následující modlitbu,
k Matce jednoty.

Brány milosrdenství,  otevři  nám, Neposkvrněná Panno Maria,  Matko  krásného
milování a Matko jednoty, a čisté vody Tvého slitování, nechť omyjí naše viny!
Z Tebe se věčný Syn věčného Otce narodil na tuto zemi, u Tebe, Matko, se my,
synové  země,  zrodíme  pro  nebe.  Dej  nám  vyrůstat  v  pravdě  a  v  lásce,  v  lidi
dokonalé  podle  míry  plnosti  Kristovy.  Odvrať  od  nás  záplavu  zlých  myšlenek,
žádostí a hříchů, abychom jako vinná ratolest na kmeni Spasitelově přinášeli hojný
užitek, podíl měli na slávě, kterou dal Otec svému Synu, a všichni abychom byli
jedno; splní se tak poslední odkaz, který nám dal Ježíš. Učiň z nás lidi nové, kteří
svlékli člověka starého a oblékli Krista, kteří spějí velkými kroky k nebeské vlasti,
kde trůníš Ty, nanebevzatá Královno!
Tvému nejčistšímu Srdci se dnes zasvěcujeme, sjednoť nás se Srdcem Ježíšovým,
stánkem  Nejvyššího,  abychom  zachváceni  Božím  ohněm  milovali  ne  ústy  
a jazykem, ale skutkem v pravdě. Naše Paní a naše Matko, pamatuj, že jsme ode
dneška  Tvoji!  Pohleď,  kolik  tvých  dětí  trhá mystické  Tělo Církve,  kolik  našich
bratří je v bludu a rozkolu, kolik zaslepených vášněmi, svedených, kolik chudých 
a pronásledovaných.
Pošli hodné dělníky na žeň Beránka, který hříchy světa sňal, ať se utiší Boží hněv 
a pokoj a jednota, kterou není schopen dát svět, 
zavládne mezi námi, v rodinách, v národech, 
v Církvi, ať se obnoví tvářnost celé země. 
Vždyť jenom Ty jsi naše naděje, 
spolu s anděly a svatými, našimi nebeskými zastánci.
Maria, Matko žádoucí, Tys královna všemohoucí, 
prosiž za nás za křesťany, 
svého Syna Hospodina, Kyrie eleison! 

Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Jan 1,29-34



3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26. ledna  

V žalmu určeném pro tuto neděli budeme číst:
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? 

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? 

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: 
abych směl přebývat v Hospodinově domě 

po všechny dny svého života, 
abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám.

 

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, bud' silný, ať se vzmuží tvé srdce, 

doufej v Hospodina!

MODLITBA: Biblická kniha Žalmů je jedinečnou učebnicí pro naši
modlitbu. Zde se naučíme Boha chválit, jemu děkovat, z něj se těšit,
jemu důvěřovat, jej prosit i v hříchu odprošovat. 
K modlitbě dnes připojme
některý z žalmů, třeba právě 
ten sedmadvacátý, z něhož byla 
již část uvedena.

Iz 8,23b - 9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23



SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ 
DO CHRÁMU

2. února
Dnes si připomínáme událost, kdy byl Pán Ježíš ve věku čtyřiceti dní
představen v jeruzalémském chrámu. Prorok Simeon,  jemuž bylo  
od Boha slíbeno, že nezemře dřív, než uvidí Spasitele světa a který
právě  přišel  do  chrámu,  vyznává,  že  Ježíš  je  „Světlo  k  osvícení
pohanů“.  On je Spasitelem, Světlem světa a také Chlebem života.
O  dnešním  svátku  Uvedení  Páně  do  chrámu  jsou  v  některých
farnostech  představovány  děti,  které  se  v  letošním  školním  roce
připravují  přistoupit  k  prvnímu  svatému  přijímání.  Budou  moci
přijímat Chléb života, totiž Tělo a Krev Pána Ježíše.
MODLITBA: Pomodlete  se  za  děti,  které  v  tomto  roce  přistoupí  
k prvnímu svatému přijímání.

Nebeský Otče,
 milostivě shlédni na děti, 

které se připravují 
k prvnímu svatému přijímání. 
Vezmi je v této době přípravy 

pod svou zvláštní ochranu. 
Naplň je svým světlem, aby dobře poznaly 

pravdy víry a podle nich žily. 
Připrav si v jejich srdci čistý a krásný příbytek. 

Chraň je před každým nebezpečím. Dej jím živou víru, pevnou
naději, pravou lásku, aby tě milovaly a toužily po setkání s tvým

Synem. Dej, ať rodiče a kmotři těchto dětí i celá naše farní rodina 
s užitkem prožije tuto dobu přípravy. Ať každý z nás je oporou těmto

dětem a provází je modlitbou, obětí a dobrým příkladem.
 Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.  Amen.  

Mal 3,1-4; Žid 2,14-18; Lk 2,22-40



5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
9. února

Jednoho dne jsem se vydala se dvěma děvčaty na břeh řeky Gávy sbírat  dříví  
a zaslechla jsem nějaký šum. Otočila jsem se směrem k louce, ale viděla jsem, že
stromy se sotva hýbou. Proto jsem pozdvihla hlavu vzhůru a podívala jsem se  
na jeskyni. Spatřila jsem tam Paní celou v bílém: měla bělostné šaty přepásané
modrým pásem a na obou nohou světle žlutou růži, i růženec stejné barvy. Když
jsem to uviděla, protřela jsem si oči, protože jsem si myslela, že mě klame zrak,  
a sáhla jsem rukou do kapsy, kde jsem našla svůj růženec. Chtěla jsem také udělat
na čele kříž, ale nebyla jsem s to zdvihnout ruku, pořád mi padala. Až když se
pokřižovala Paní, zkusila jsem to znovu, a ačkoliv se mi ruka třásla, podařilo se to
i mně. Hned jsem se začala modlit růženec a také Paní posouvala zrnka svého
růžence, ale rty se jí nepohybovaly. Když jsem se růženec domodlila, vidění ihned
zmizelo.

Tato slova píše svatá Bernadetta Soubirousová. Dne 11. února roku
1858 se jí  ve skalní  jeskyni  poblíž  Lurd ve Francii  zjevila  Panna
Maria. Zjevení se opakovalo ještě sedmnáctkrát. Matka Boží vyzvala
Bernadettu, aby se modlila za obrácení hříšníků.

MODLITBA:  Na jedenáctého února připadá 
Světový den nemocných. V Lurdech, 

které patří k nejnavštěvovanějším 
poutním místům světa, se již 

 za více než 150 let                                      
zázračně uzdravilo                                     

                         mnoho poutníků.                                      
Pomodlete se                                        

za nemocné                                        
     modlitbu růžence.                                     

 

Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16



 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16. února

Kniha  Sirachovec,  z  níž  o  této  neděli  čteme  úryvek,  patří  
k nejmladším knihám Starého zákona. Pravděpodobně byla sepsána 
v druhém století před naším letopočtem. Její autor si klade za cíl vést
čtenáře k poznání, v čem spočívá moudrost. V knize najdeme mnohé
přísloví, rady, varování a několik modliteb.
Jaké tedy dává Sirachovec rady, abychom došli k moudrosti?

Počátek moudrosti je bát se Pána. 1,14

Buď pohotový k slyšení 
a pomalý k odpovědi. 5,11

    Zdržuj se ve shromáždění starců, 
       a vidíš-li někoho moudrého, 
          přimkni se k němu. 6,34

   Z celého srdce cti svého otce a nikdy 
 nezapomínej, co vytrpěla tvá matka. 7,27

Nepropadej smutku a neoddávej se 
       černým myšlenkám. 30,21

MODLITBA:  Při  společné  modlitbě  si  můžete  přečíst  děkovnou
modlitbu Sirachovcovu z 51. kapitoly. 

Sir 15,16-21; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37



7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23. února

Ve středu začne čtyřicetidenní doba postu, čas kajícnosti a smírného
odčiňování hříchů. Každý postní den by měl být vyjádřen alespoň
drobným sebezáporem, něčím, co si z lásky k Bohu odepřu, abych
tím dal najevo svůj soucit s trpícím Kristem, soucit s trpícím světem,
ovládl nezřízené žádosti a posílil svou vůli. 
Uložme si  na postní  dobu předsevzetí,  které  nám pomůže více se
přiblížit k Ježíši. Ať jsme Pánu nablízku jako milovaný učedník Jan,
který jako jediný z apoštolů stál pod křížem. Předsevzetí mohou být
různá:  od  rozhodnutí  pro  častější  účast  na  mši  svaté,  pobožnost
křížové  cesty  či  delší  modlitbu,  přes  půst  od  jídla  a  zábavy,  
až ke skutkům milosrdenství, jako je návštěva nemocných, pomoc  
v domácnosti  či  almužna pro chudé. Každý si  musí zvolit,  co mu
nejvíce pomůže na jeho cestě následování Krista. 
Do postní  doby už zbývá jen několik dní.  Budeme-li  mít  uložené
náročné předsevzetí, opravdově prožijeme také masopust, tedy dny
před postem, které zvou k radosti, zpěvu a tanci.
MODLITBA:  Věřím v Boha, 
Otče náš, Zdrávas Maria, 
Sláva Otci.

Lv 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48



PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
1. března

Snad  v  každém  kostele  nalezneme  malby  nebo  jiné  výtvarné
zpracování  křížové  cesty.  Ve  14  obrazech  můžeme  uvažovat  
nad utrpením Pána Ježíše, uvažovat nad jeho odsouzením, nesením
kříže, o jeho ranách, přibití na kříž a smrti. Právě v době postní se
pobožnost křížové cesty modlíme nejčastěji.

Zastavení křížové cesty jsou:

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven šatu 
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

MODLITBA:  Pomodlete se pobožnost křížové cesty z Kancionálu  
č. 072 nebo 073, případně jinou křížovou cestu.

Gn 2,7-9; 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11

  KLANÍME SE TI, PANE JEŽÍŠI KRISTE, 
A DĚKUJEME TI, NEBOŤ SVÝM KŘÍŽEM 
                   JSI VYKOUPIL SVĚT



DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
8. března

V prvním  čtení  pro  tuto  neděli  uslyšíme  o  Abrahámovi,  kterého
nazýváme „otcem všech věřících“. Nazýváme jej také „patriarchou“,
čili praotcem Bohem vyvoleného národa. Abrahámem tedy začínají
dějiny izraelského lidu. 
Bůh po něm žádal, aby opustil svou zem a své příbuzenstvo a šel  
do  země,  kterou  mu  Hospodin  ukáže.  Abrahám  Boha  vyslyšel  
a vydal se na cestu. Usadil se v zemi, v níž se později narodil Spasitel
světa,  náš  Pán  Ježíš  Kristus.  Proto  mu  Bůh  řekl:  V tobě  budou
požehnána všechna pokolení země.
V Písmu svatém můžeme častěji  číst  o tom, že Bůh si  povolává  
k mimořádným úkolům člověka, jež se na první pohled k tomu ani
nehodí: Abraháma, z něhož má povstat veliký národ, ale je již starý
a jeho žena neplodná;  Mojžíše,  který měl  vyjednávat  s  faraonem  
a přitom neuměl pořádně mluvit; Davida, který se měl stát králem,
ale vedle svých urostlých bratří vypadá trochu směšně. Konečně také
dívku z Nazareta Marii, která měla porodit Pána pánů a Krále králů.
Vždyť u Boha není nic nemožného.
MODLITBA:  Pomodlete se chvalozpěv 
Panny Marie, který naleznete v příloze modliteb.

Gn 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9



TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
15. března

Rozjímáme-li  nad  utrpením  Páně  v  obrazech  křížové  cesty,
všimneme  si  různých  postav.  Jsou  zde  lidé,  kteří  Pánu  pomohli
utrpení snášet, jako jeho matka Maria, Veronika či Šimon z Kyrény,
pozorujeme  však  také  ty,  kteří  Pánu  bolesti  způsobovali:  kdo  jej
políčkovali, kdo se mu posmívali, vojáci, kteří vykonávali popravu. 
Jednoho z vojáků, velitele celého stočlenného oddílu, dnes uctíváme
jako světce. Je to setník Longinus, který pocházel z Kapadocie. Ten 
v  Krista  uvěřil  ve  chvíli,  kdy  Pán  Ježíš  vydechl  naposled.  
V evangeliu o něm čteme, že hned po Ježíšově smrti prohlásil: Tento
člověk  byl  opravdu  Syn  Boží. Později  Longinus  opustil  římskou
armádu a odešel do Kapadocie, kde zvěstoval víru v Ježíše Krista. 
Již od 15. století byl 15. března v naší zemi připomínán jeho svátek.
MODLITBA: K vlastním modlitbám můžete dnes připojit část žalmu,
který se Pán Ježíš modlil na kříži.

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku. 
Bože můj, volám ve dne – a neslyšíš, 
v noci – a nevšímáš si mě.
Ty však trůníš ve svatyni, chloubo Izraele!
V tebe doufali naši otcové,doufali a zachránils je.
K tobě volali a byli vysvobozeni,
v tebe doufali a nebyli zklamáni. 
Já však jsem červ a ne člověk, na pohanu lidem, na potupu chátře.
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, šklebí rty, pokyvují hlavou.
„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 
Ano, tys mě dal narodit se z lůna a dávals mi bezpečně spočinout na matčiných 
ňadrech. Na tebe jsem byl odkázán od narození, od klínu mé matky jsi ty mým 
Bohem. Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v tísni, buď blízko, vždyť nemám 
pomocníka.

Ex 17,3-7; Řím 5,1-2.5-8; Jan 4,5-42



ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
22. března

Ve středu budeme slavit slavnost Zvěstování Páně. Připomeneme si
událost, kdy anděl Páně navštívil Pannu Marii a zvěstoval ji radostné
poselství,  že  se  má  stát  matkou  Božího  Syna.  Maria,  dívka  
z Nazaretu, andělovi odpověděla: Ať se mi stane podle tvého slova.
Významnou událost dějin spásy, že se Bůh stal člověkem, si církev
připomíná nejen o slavnosti 25. března, ale také denně při klekání,  
tj.  při  zvonění  kostelních  zvonů  ráno,  v  poledne  a  večer,  které
vyzývají k modlitbě Anděl Páně.

MODLITBA: Pomodlete se společně tuto modlitbu, a pokud ji ještě
dobře neumíte, naučte se ji.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas, Maria …
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria …
A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria …
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž
přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Jan 9,1-41



PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ
29. března

V  evangeliu  páté  postní  neděle  uslyšíme  o  největším  Ježíšově
zázraku,  který  se  stal  v  městě  Betánii.  Tam žil  Lazar  a  jeho  dvě
sestry, Marta a Marie. S Ježíšem se měli všichni upřímně rádi, byli to
přátelé.  Lazar  však  onemocněl  a  zemřel.  Když  přichází  Ježíš  
do Betánie, je to již čtyři dny od jeho smrti. Martě, která je smutná 
ze smrti svého bratra, Ježíš říká: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří
ve mne,  i  kdyby umřel,  bude žít  a žádný,  kdo žije  a věří  ve mne,
neumře navěky. Ježíš zavolá na zesnulého Lazara do hrobky: Lazare,
pojď ven! A ten vychází živý.
V přírodě můžeme nyní v prvních jarních týdnech sledovat, jak se
vše postupně probouzí a má k životu, pohybu a růstu. Vyjděme tedy
ven, k lesu, řece, poli, abychom viděli, slyšeli a ucítili projevy života.
Za krásu stvořeného světa pak chvalme jeho Tvůrce.
MODLITBA: Pomodlete  se  nebo zazpívejte,  znáte-li  nápěv,  píseň  
z  Kancionálu  č.  909.  Jedná  se  o  Chvalozpěv stvoření  od  svatého
Františka z Assisi z 13. století.

Ez 37,12-14; Řím 8,8-11; Jan 11,1-45

LAUDATO SI´, 
MI´ SIGNORE



KVĚTNÁ NEDĚLE
5. dubna

Květnou  nedělí  vstupujeme  do  Svatého  týdne,  v němž  si  budeme
připomínat  největší  události  našeho  vykoupení.  O  této  neděli  si
připomínáme  Ježíšův  sestup  z  Olivové  hory  a  slavný  vjezd  
do  Jeruzaléma.  Ve  čtvrtek  se  myslí  vrátíme  k  Ježíšově  poslední
večeři s apoštoly a k ustanovení svátosti oltářní a svátosti kněžství. 
V  pátek  s  bolestí  v  srdci  vzpomeneme  na  Ježíšovo  odsouzení,
křížovou  cestu,  ukřižování,  smrt  a  uložení  jeho  těla  do  hrobu.  
V sobotu  budeme u  Božího hrobu rozjímat  nad jeho sestoupením
mezi mrtvé. Příští neděli pak oslavíme jeho slavné vzkříšení. 
Svatě, tj. co nejlépe prožijme Svatý týden! Nezapomeňme se účastnit
obřadů velikonočního třídenní na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou
sobotu.
MODLITBA: K modlitbám můžete připojit tu následující od svatého
papeže Jana Pavla II.

Buď zdráv, Ježíšův kříži! Kdekoliv člověk naráží na tvou stopu, 
tam Kristus vydává svědectví o svém velikonočním tajemství: 
o přechodu ze smrti do života. Vydává svědectví o lásce, 
o vnitřní síle života v lásce, která přemáhá smrt. 
Buď zdráv, Ježíšův kříži, ať už se tyčíš kdekoliv, 
na bitevních polích, v zajateckých táborech, 
na nárožích ulic, na všech místech 
lidského utrpení a smrtelného zápasu. 
Na místech, kde lidé pracují, studují a tvoří. 
Na každém místě, v hrudi každého 
muže a ženy, každého děvčete a chlapce, 
v srdci každého člověka. 
Buď zdráv, Ježíšův kříži. Amen.

Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66



ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
12. dubna

Po setmění na Bílou sobotu jsme po čtyřicetidenním postu vstoupili
do  největších  křesťanských  svátků.  Jsou  to  Velikonoce,  jež  nám
připomínají, že smrt není silnější než Život. Tím Životem je Kristus,
náš Pán a Spasitel, Beránek obětovaný na smír za hříchy světa. 
MODLITBA: K  modlitbě  desátku  růžence,  v  němž  uvažujeme  
nad Kristovým zmrtvýchvstáním, připojme velikonoční sekvenci:

Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křesťané.
Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.
Pojď a pověz nám Maria,
co jsi na cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.
Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.
Už je Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.
Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi. 

Sk 10,34a.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9



2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
19. dubna

Druhou neděli velikonoční si připomínáme jednu z Božích vlastností,
je  jím  milosrdenství.  Některé  z  jeho  vlastností  můžeme  a  máme
napodobovat,  neboť  jsme  byli  stvořeni  k  jeho  obrazu:  vedle
milosrdenství jsou to např. štědrost, pravdivost, spravedlnost. Jiné  
z vlastností jsou pro nás nenapodobitelné, ty náležejí pouze Bohu,
jsou to např. všemohoucnost, všudypřítomnost, vševědoucnost. 
Kéž jsme tedy milosrdní ke svým bližním, ochotně jim pomáháme,
je-li to v našich možnostech a nešetříme svých sil. Když nás Bůh tak
miloval, máme se i my navzájem milovat. 
MODLITBA: Na  zrnkách  růžence  se  můžete  pomodlit  Korunku  
k Božímu milosrdenství. 
Zde je návod:
Na začátku:
Otče náš…
Zdrávas Maria…
Věřím v Boha…
Na zrnkách Otčenáše:
Věčný Otče, obětuji Ti 
Tělo a Krev, Duši i Božství 
Tvého nejmilejšího Syna  
našeho Pána Ježíše Krista, 
na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu:
Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.
Na zakončení (třikrát):
Svatý  Bože,  Svatý  Silný,  Svatý  nesmrtelný,  smiluj  se  nad  námi  
a nad celým světem.

Sk 2,42-47; 1 Petr 1,3-9; Jan 20,19-31

DĚKUJTE HOSPODINU, 
NEBOŤ JE DOBRÝ, 

JEHO MILOSRDENSTVÍ 
TRVÁ NAVĚKY.



3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
26. dubna

V sobotu 25. dubna byl svátek svatého Marka, evangelisty. On sepsal
evangelium jako první, před Matoušem, Lukášem i Janem. Vděčíme
mu za to, že v evangeliu zachytil Ježíšův život. Díky jemu i ostatním
evangelistům se můžeme seznámit se slovem Božím a slovem života.
V  četných  kostelech  a  kaplích,  které  navštívíme,  často  uvidíme
čtveřici  evangelistů  vyobrazenu.  Někdy  na  kazatelně  či  ambonu,
někdy na stropě či stěnách. Rozlišíme je od sebe podle atributů, tedy
předmětů, s nimiž jsou zobrazováni. Evangelista Matouš mívá u sebe
malou  postavu  člověka,  protože  jeho  evangelium  začíná
rodokmenem Pána Ježíše, soupisem předků. Evangelista Marek má
vedle sebe lva, neboť jeho evangelium začíná na poušti, kde rádi lvi
pobývají.  Evangelista  Lukáš  se  zobrazuje  s  býkem,  neboť  jeho
evangelium se hned po předmluvě zmiňuje  o oběti  Zachariášově  
v  chrámu.  Tam  byli  přinášeni  k  oběti  býčci.  Poslední
z evangelistů Jan má u sebe orla,  neboť jeho evangelium pohlíží  
na život Ježíšův z jiné perspektivy, jakoby ne ze země, ale z nebe.  
Kolem  svátku  svatého  Marka  se  modlíme  za  letošní  úrodu:  
za dostatek vláhy, slunce i ochranu proti přírodním pohromám.
MODLITBA: Pomodlete se za letošní úrodu:
Bože, tys už při stvoření světa rozhodl, aby 
země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího 
druhu, ty poskytuješ semeno k setí i úrodu; 
dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým 
požehnáním přináší bohaté ovoce a tvůj lid 
ať tě už tady i na věčnosti bez ustání chválí 
za to,že ho zahrnuješ množstvím svých darů. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Sk 2,14.22-28; 1 Petr 1,17-21; Lk 24,13-35



4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
3. května

Přes  celou  dobu  velikonoční  se  místo  modlitby  Anděl  Páně  při
klekání  modlíme  „Raduj  se,  Královno  nebeská“.  Jak  řekl  papež
Benedikt XVI.:  Je to takříkajíc „nové zvěstování“ Marii, které k ní
tentokrát nepřichází z úst anděla, ale z úst nás, křesťanů, kteří svou
Matku zvou, aby se radovala, že její Syn, jehož nosila v lůně, vstal 
z  mrtvých,  jak  slíbil.  Ano,  „raduj  se“  byla  první  slova,  která  
v  Nazaretě  zazněla  z  úst  nebeského  posla  přesvaté  Panně.  
A znamenala:  Raduj  se,  Maria,  protože Syn Boží  se  v  tobě stane
člověkem. Nyní, po skončeném dramatu utrpení zaznívá nová výzva 
k  radosti:  Raduj  se  a  vesel,  Panno  Maria,  aleluja,  neboť  Pán
vpravdě z mrtvých vstal, aleluja! 
MODLITBA: Měsíc  květen  je  měsícem  Panny  Marie,  proto  
k mariánským modlitbám připojte také tuto ryze velikonoční:

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.

Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

Modleme se: Bože, 
vzkříšením svého Syna, 
našeho Pána 
Ježíše Krista,
 jsi naplnil svět radostí; 
na přímluvu 
jeho Rodičky, 
Panny Marie, dej, ať 
dosáhneme radosti 
života věčného. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Sk 2,14a.36-41; 1 Petr 2,20b-25; Jan 10,1-10



5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10. května

V  prvním  čtení  pro  tuto  neděli  se  seznámíme  s  okolnostmi
ustanovení prvních sedmi jáhnů. Když apoštolům přibývalo práce  
s  hlásáním  Božího  slova  a  správou  církevní  obce  v  Jeruzalémě,
rozhodli se, že ustanoví pro službu při oltáři a organizování almužny
pomocníky. Z mužů měli  být vybráni ti,  kdo mají  dobrou pověst  
a jsou plní Ducha a moudrosti. Modlili se nad nimi, vložili na ně ruce
a ustanovili je za jáhny.
S jáhny se můžeme setkat i dnes. Jsou to zpravidla muži ženatí, kteří
byli  biskupem  vysvěceni  ke  službě  v  církvi.  Věnují  se  nejčastěji
službě trpícím, třeba těm, kdo jsou nemocní, věznění či bez domova,
vyučují náboženství a při mši svaté mohou mít kázání, udělují křest
či  pochovávají  zemřelé.  Tak i  v  současnosti  pomáhají  biskupovi  
a kněžím při hlásání Božího slova a ve správě farností.
MODLITBA: K modlitbám Otče  náš,  Zdrávas  Maria,  Sláva  Otci  
a Pod ochranu tvou připojte také modlitbu za farnost: 

 Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, 
ty jsi hlava našeho farního společenství. 
         Dej nám, ať se máme rádi, 
        ať máme jeden pro druhého 
správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. 
        Chraň slabé, osvěcuj pochybující, 
      posiluj malomyslné, podrž kolísající, 
         probuď dřímající, veď hledající, 
                       rozehřej vlažné. 
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, 
                   tvé zachraňující lásky. 

Sk 6,1-7; 1 Petr 2,4-9; Jan 14,1-12

SLUŽTE PÁNU
S RADOSTÍ

Žalm 99,2



6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
17. května

Ve čtvrtek 21. května budeme slavit Nanebevstoupení Páně. Čtyřicet
dní po vzkříšení se Pán Ježíš zjevoval svým učedníkům, utvrzoval je
ve víře a připravoval je na jejich budoucí úkol, aby, až bude seslán
Duch Svatý, šli do celého světa a hlásali Boží evangelium. 
V evangeliu pro tuto neděli čteme, co Ježíš říká svým učedníkům:
Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání.
Lásku k druhému osvědčujeme svou věrností a oddaností. K lásce  
ke Kristu patří tedy i věrnost v zachovávání jeho přikázání. Jaká to
jsou  přikázání?  Je  to  Desatero?  Odpovídáme:  Ano,  a  ještě  něco
navíc!Můžeme  říci,  že  Desatero  Božích  přikázání  vytváří  základ
křesťanského mravního života. K tomu je však potřeba něco přidat.
Na  cihlovou  stěnu  se  nejprve  nahazuje  omítka,  která  obsahuje
hrubější zrna písku. Nikdy ji zcela nevyhladíme. Musí být nanesena
ještě  druhá  vrstva,  a  sice  jemná  štuková  omítka  neboli  fajnová,
kterou již krásně můžeme vyhladit. Fajnová omítka, to jsou přikázání
zachovávaná v duchu Ježíšovy evangelijní zvěsti. 
MODLITBA: Modlitbu  dnes  můžete  začít  připomínkou  Desatera
Božích přikázání:
I. V jednoho Boha věřiti budeš.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho. 

Sk 8,5-8.14-17; 1 Petr 3,15-18; Jan 14,15-21



7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24. května

V  měsíci  květnu  se  konají  májové  pobožnosti.  Jsou  to  setkání
věřících  v  kostele,  kapli,  venku  u  kříže  či  obrázku  Panny Marie.
Takto shromáždění bratři a sestry se modlí k Panně Marii, prosí ji  
o přímluvu, někdy společně čtou z knih, které pojednávají o Mariině
životě a s láskou k ní zpívají písně.

MODLITBA: 
Pomodlete se 

Loretánskou litanii, 
kterou naleznete 

v Kancionálu č. 067.

Sk 1,12-14; 1 Petr 4,13-16; Jan 17,1-11a

KNĚŽNO MÁJE,
BUĎ POZDRAVENA



SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
31. května

Touto  nedělí  končí  měsíc  květen,  měsíc  Panny  Marie  a  zároveň
dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Co
však začíná, nebo lépe řečeno začalo při seslání Ducha Svatého, je
život církve. Právě o svátku Letnic, kdy si židé připomínali předání
Zákona na Sinaji, byli apoštolové pohromadě spolu s Pannou Marií.
V podobě ohnivých jazyků na nich spočinul Duch Svatý,  který je
osvítil, posvětil a vybavil k tomu, aby se jejich prostřednictvím  zvěst
o Ježíši Kristu zmrtvýchvstalém začala šířit do celého světa. 
MODLITBA: Modleme  se  k  Duchu  Svatému,  třetí  božské  osobě,
abychom  jím  byli  naplnění  i  my  a  aby  mohlo  těch,  kdo  uvěří  
v Krista, ve světě přibývat.
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň 
své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. 
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval
světlem pravdy; dej, ať nám 
tato jeho pomoc nikdy nechybí, 
abychom se dobře rozhodovali 
a správně jednali. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Sk 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jan 20,19-23



SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7. června

Nejčastěji  v  měsících  květnu  nebo  červnu  přistupují  děti  
v jednotlivých farnostech k prvnímu svatému přijímání. Je to velmi
krásná  slavnost.  Děti  mohou  poprvé  přijmout  přesvaté  Tělo  
a drahocennou Krev Páně. Celá farnost se z toho raduje. Skrze svaté
přijímání budou moci tyto děti prohloubit své přátelství s Ježíšem.
Nikdy však nesmí ony ani my zapomenout, že věčné světlo v kostele
svítí  stále,  že  Ježíš  ve svátosti  oltářní  zůstává stále  přítomný,  aby
nám žehnal ze svého svatostánku. Čeká, že za ním přijdeme jako  
za  svým přítelem, abychom s ním alespoň chvilku strávili.
MODLITBA: Navštiv  během  týdne  Pána  Ježíše  ve  svatostánku.
Můžeš se pomodlit následující modlitbu:
Pane Ježíši, přicházím k tobě, abych ti poděkoval, že mě máš tolik rád.
Ty jsi  můj  Bůh.  Všechno dobré mám od tebe.  A já  jsem ti  tak málo
vděčný.  Odpusť  mi,  Pane,  a  pomáhej  mi.  Požehnej  mým  rodičům  
a všem, kteří mě mají rádi. Žehnej i těm, kteří mi ublížili. Rozhlédni se,
Pane, po celé naší osadě. Usměj se na malá děťátka: v jejich duších
září tvůj obraz, dosud neporušený hříchem. Podívej se do očí starším
dětem. Pohleď na veselé mladíky a dívky, na statné otce a maminky, na
vetché dědečky a babičky. Ty je všechny znáš. Ty víš, co každý právě teď
dělá, vidíš každému až hluboko do duše. Někdy je ti jistě z toho pohledu
smutno. Prosím tě, Pane Ježíši, nehněvej se na nás! Pomáhej všem najít
cestu k tobě: Hříšným dej milost, aby se obrátili, 
vlažné probuď k větší horlivosti, 
dobrým pomoz, aby vytrvali. 
Unavené posiluj v těžké práci, 
smutné potěš, ulehči nemocným, 
umírajícím dopřej, aby se s tebou smířili. 
Zemřelým dej odpočinutí věčné. 
Už zase půjdu, Pane Ježíši. 
Ale nechám ti zde své srdéčko. 
Rozžehni v něm plamének lásky, aby ti tu svítilo jako věčná lampa.

Ex 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Jan 3,16-18



11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14. června

V  pátek  budeme  slavit  slavnost  Nejsvětějšího  Srdce  Ježíšova.
Uvažujeme nad tím, jaké má srdce náš Spasitel. Ne, jak vypadá jako
orgán v těle, ale jaké je co do vlastností. Říkáme totiž o někom, že
má dobré či laskavé srdce nebo zase že má zlé či lstivé srdce. Tím
vyjadřujeme, jaký je člověk v nitru. 
Jaké má tedy Pán Ježíš srdce?
MODLITBA: Krásně to vykreslí litanie, kterou se můžeme pomodlit.
Nalezneme ji v Kancionálu pod č. 065.
Úcta k Božskému Srdci Páně s sebou nese také touhu po usmíření
člověka s  Bohem. Ježíš,  který  z  lásky k člověku vydal  své  Tělo  
a prolil svou Krev, který pro nás zemřel na kříži, je znovu a znovu 
od  lidí  přehlížen,  znevažován,  zesměšňován.  Je  mu  ubližováno
především  naším  nezájmem  a  lhostejností.  Na  jeho  lásku  až  
do krajnosti se mu nedostává odpovědi. Proto chceme Srdce Ježíšovo
utěšit vyjádřením vlastní lásky, kterou k němu chováme a na všechnu
bezbožnost odpovědět: Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

Ex 19,2-6a; Řím 5,6-11; Mt 9,36 – 10,8

Ó SRDCE PÁNĚ NEJSVĚTĚJŠÍ, 
PŘIJMI DNES VDĚČNÝ POZDRAV NÁŠ...



12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21. června

V evangeliu pro dvanáctou neděli v mezidobí uslyšíme, co Ježíš řekl
svým  apoštolům:  Petru  a  Ondřejovi,  Janu  a  Jakubovi,  Matouši  
a  Filipovi,  Šimonu  a  Judovi,  Tomáši  a  Bartoloměji,  Jakubovi  
a Jidášovi. Řekl jim: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, 
i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před
lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.
Nemějme strach vyznat  svou víru  v Boha.  Nemáme se čeho bát  
a  za  co  stydět.  Ve  světě  je  více  těch,  kteří  se  hlásí  k  nějakému
náboženství,  než těch,  kteří  jsou bezvěrci.  Ale i  přesto jsou věřící
křesťané na mnoha místech  ve  světě  pronásledováni  a  svou víru  
v  Ježíše  Krista  nemohou  svobodně  vyznávat.  Na  tyto  ve  svých
modlitbách pamatujme a děkujme Pánu Bohu za to, že v naší zemi
mohou  být  stavěny  nové  kostely,  nejsou  nám  zabavovány  Bible,
kněží a řeholníci nejsou zatýkáni.
MODLITBA: Za pronásledované křesťany se můžete pomodlit:

Bože, ty ve své nevyzpytatelné prozřetelnosti dáváš své církvi podíl
na utrpení svého Syna; 
stůj při těch, kdo trpí pro tvé jméno, 
a posiluj je, aby svou trpělivostí a láskou 
vydávali svědectví o tom, že jsi věrný 
ve svých zaslíbeních a neopouštíš ty
kdo v tebe doufají. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, 
Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Jer 20,10-13; Řím 5,12-15; Mt 10,26-33

VŠICHNI SVATÍ 
MUČEDNÍCI, 
ORODUJTE 

ZA NÁS!



13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28. června

Začaly prázdniny. Bohu díky za ně! A Bohu díky také za uplynulý
školní rok! Jak se píše v biblické knize Kazatel: Všechno má určenou
chvíli  a  veškeré  dění  pod nebem svůj  čas.  Deset  měsíců  se  žáci  
ve škole namáhali s učením, strávili tam snad i více než 1000 hodin,
nyní však nastává čas odpočinku, výletů, dovolených, prázdninových
dobrodružství, radosti z krásných slunných dnů. 
Tedy díky Bohu za prázdniny! Nepromarněme je pouze lenošením 
u televize či počítače. Škola života totiž probíhá i přes prázdniny  
a náš Učitel Ježíš nás stále povzbuzuje k proměně srdce.
 

MODLITBA:          
Svěřme se do ochrany 

andělů strážných:
Anděle Boží, strážce můj, 

rač vždycky být ochránce můj: 
mě vždycky veď a napravuj, 

ke všemu dobrému mě vzbuzuj. 
Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo,
svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou

ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím
Boha ustavičně. Amen.

2 Král 4,8-11.14-16a; Řím 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42



PŘÍLOHA  MODLITEB
Otče náš

Otče náš, jenž jsi na 
nebesích,posvěť se jméno tvé. 

Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá 

jako v nebi tak i na zemi. 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 

A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme 

našim viníkům.A neuveď nás v 
pokušení, 

ale zbav nás od zlého. Amen. 

Zdrávas Maria
Zdrávas Maria, milostiplná, 

Pán s tebou. 
Požehnaná jsi mezi ženami

a požehnaný je plod 
života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné 

nyní i v hodinu smrti naší. 
Amen.

Sláva Otci…
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, 

jako byla na počátku, 
i nyní i vždyckya na věky věků. Amen.

Odpočinutí věčné
Odpočinutí věčné 

dej všem zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí, 

ať odpočívají 
ve svatém pokoji.

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země  

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;  
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, 

trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;  
sestoupil do pekel,  třetího dne vstal z mrtvých;  

vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;  
odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha Svatého,  svatou církev obecnou,  společenství svatých,  
odpuštění hříchů,  vzkříšení těla  a život věčný.  Amen. 

Modlitba rodin
Pane, žehnej naší rodině a posvěť ji. 

Ať světlo tvé milosti stále svítí uprostřed nás. 
Ochraň nás před každým zlem, posilni naši vzájemnou lásku 

a dej, ať v síle modlitby společně neseme každou radost i bolest. Amen.



Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme,svatá 

Boží Rodičko.Neodmítej naše prosby 
v našich potřebách, 

ale ode všeho nebezpečí 
vysvoboď nás vždycky, 

Panno slavná a požehnaná! 
Paní naše, prostřednice naše, 

orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, 

Synu svému nás doporuč, 
k Synu svému nás doprovoď.

Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, matko milosrdenství, 

živote, sladkosti a naděje naše, 
buď zdráva! 

K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, 
k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce 

v tomto slzavém údolí. 
A proto, orodovnice naše, 

obrať k nám své milosrdné oči 
a Ježíše, požehnaný plod života svého, 

nám po tomto putování ukaž, 
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, 

Panno Maria! 

Maria, pomoz
Maria, pomoz, přišel čas, 

milostná Matko, 
slyš náš hlas! 

V nebezpečí a strádání 
přímluva tvá nás ochrání. 
Lidská kde síla bezmocná, 
tvá kyne ruka pomocná; 

neoslyš proseb dítek svých,
k tobě tak vroucně lkajících; 
Matkou se ukaž laskavou, 

sešli nám v nouzi pomoc svou; 
Maria, pomoz, přišel čas, 

milostná Matko, 
slyš náš hlas. 

Amen.

Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky. 
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.Modleme se: 
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; 
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se 
dobře rozhodovali a správně jednali. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Svatý Michaeli, archanděle
Svatý Michaeli, archanděle, 
opatruj nás v boji proti zlobě

a úkladům ďáblovým. 
Buď nám ochranou. 
Přikážiš jemu, Bože, 

pokorně prosíme: 
A ty, kníže vojska nebeského, 
uvrhni satana a jiné duchy zlé, 

kteří ke zkáze duší 
světem obcházejí 

božskou mocí 
do propasti pekelné. Amen.



Chvalozpěv Panny Marie
Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.  
Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,  rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,  pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,  Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky  a na věky věků. Amen.

Za kněze ve farnosti
Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, 
tvého služebníka a správce Božích tajemství. 
Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost 
v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal ty. 
Učinils jej naším duchovním vůdcem:
dej mu ducha moudrosti a rady; 
dej mu upřímnost otcovské lásky 
a nám dar úcty a oddanosti,
 ať pozorně nasloucháme jeho slovům. 
Vybral jsi ho z nás a pro nás,
 člověka, který se musí potýkat 
se slabostmi našimi i svými. 
Dej nám i jemu trpělivost 
a vzájemné pochopení. 
Dej mu zdraví 
pro jeho těžkou službu. 
Ať je naším dobrým pastýřem 
a přivede nás do nebe. 

Duše Kristova
Duše Kristova, posvěť mě. 
Tělo Kristovo, zachraň mě. 

Krvi Kristova, opoj mě. 
Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 

Utrpení Kristovo, posilni mě. 
Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 

Ve svých ranách ukryj mě. 
Nedopusť, abych se odloučil od tebe. 

Před zlým nepřítelem ochraň mě. 
V hodině mé smrti povolej mě. 

A dej, ať přijdu k tobě, 
abych tě s tvými svatými 

chválil navěky. Amen. 
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