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 ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (M

k 10, 14)



 
 Napsat úvodní slovo ke čtvrtému ročníku této brožurky je pro 
mě veliká radost. Znamená to totiž, že je o ni zájem. Sama jsem se o ní 
dozvěděla teprve loni skrze jednoho dobrého známého. Přinesl mi ji 
ukázat s velkým nadšením. Předtím jsem o ní vůbec neslyšela, a protože 
mě zaujala jako materiál vhodný pro rodiny naší arcidiecéze, oslovili 
jsme otce Václava Fojtíka a začali ji propagovat mezi našimi kolegy 
z rodinných center v jednotlivých děkanátech, na pouti rodin i na našem 
webu rodinnyzivot.cz a zařadili jsme ji také do nabídky webu 
nedelevrodine.cz. 
 Nedávno nám přišel povzbudivý e-mail, z něhož kousek ocituji:  
„na stránkách Centra pro rodinný život jsem si stáhla metodiku Dětem a rodi-
nám. Je moc hezká, jen škoda, že jsem ji našla až tak pozdě“. V dnešní době plné 
možností a nabídek se někdy i dobrá věc ztratí mezi spoustou jiných... 
 Proto je také na čtenářích, aby o ní řekli svým známým - a to je 
výzva právě pro vás, ke kterým se už tato brožurka dostala. Zkuste se 
podělit nejen v rodině, ale i s blízkými, co vás danou neděli oslovilo, co 
jste si uvědomili, k čemu vás vedlo Boží slovo a jak jste ho ve své rodině 
prožívali. Možná byste se vůbec nezamysleli nad některými událost-
mi nebo podněty, kdybyste si o nich nepřečetli. Autor jednoduchým 
způsobem pomáhá v rodinách probouzet, oživovat i upevňovat víru. 
Dává podněty ke společným modlitbám, k prožívání křesťanské neděle 
a objevování důležitých hodnot.
 Věřím, že tento nabízený sešitek vám v rodinách pomůže 
přiblížit se během nového školního roku zase o kousek blíž k Pánu 
Bohu a že o bohatství, které v něm načerpáte se dokážete sdílet s těmi, 
kteří o to budou stát.
 Děkuji otci Václavovi, že je ochotný využít dary, které dostává 
a podělit se o ně nejen se svými farníky, ale nabízí je i nám.

Markéta Matlochová, 
za Centrum pro rodinný život Olomouc

Církevní schválení Arcibiskupství olomouckého ze dne 3.8. 2020



Úvodem
Milé děti, bratři a sestry, 
před čtyřmi lety jsme v březnické farnosti poblíž Zlína vydali první 
brožurku s názvem Dětem a rodinám, díky které jsme chtěli rodinám 
pomoci ve společné modlitbě. Jsem rád, že se letos tato brožurka roz-
šiřuje také do jiných farností, aby velmi jednoduchou formou oboha-
tila duchovní život křesťanských rodin.

Když brožurku otevřete, zjistíte, že pro každou neděli školního roku 
je vymezena jedna strana. Na té naleznete:

- krátký text, který uvádí do slavení neděle či připomíná významný 
svátek, který budeme v týdnu prožívat
- rámeček pro vlepení samolepky, kterou děti dostanou vždy po nedělní 
bohoslužbě
- námět na společnou modlitbu v rodině
- odkaz na liturgická čtení pro každou neděli

Nejvhodněji tuto brožurku využijete, když se v sobotu  večer sejdete 
v rodině ke společné modlitbě, zapálíte svíci, přečtete si krátké uvede-
ní do neděle a připojíte modlitbu. Rovněž si můžete v Písmu svatém 
vyhledat a přečíst nedělní liturgické texty.

K vašemu posvěcování rodiny prostřednictvím společné modlitby 
vyprošuji Boží požehnání.

P. Václav Fojtík

 „Rodina, která se modlí, trvá.“
(Matka Tereza z Kalkaty)
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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. září

Počátkem září byl zahájen nový 
školní rok. Děti zasedly na svá 
vyhrazená místa do školních la-
vic, aby po prázdninách a letním 
odpočinku opět naklonily sluch 
a obrátily zrak k svým učitelům 
a dávaly pozor na jejich slova, 
ale i jednání. Co by to totiž bylo 
za učitele, kdyby jenom mluvili 
o tom, co se má dělat, ale sami 
to nekonali! Kdyby říkali, že se 
mají číst knihy, ale sami je nečet-
li. Kdyby říkali, že se mají starší 
zdravit, a sami je nepozdravili. 
Anebo kdyby  přísně kárali, když 
uslyší z úst dětí nějakou nadávku, 
ale sami by mluvili hulvátsky. To 
by působilo komicky a byli by-
chom z toho mrzutí. 
Proto prosme Pána Boha za 
dobré učitele, kteří budou 
ctnostní a budou mít velkou úctu 
k pravdě. Pak se od nich snesou 
i náročnější požadavky a delší do-
mácí úlohy, protože bude zřejmé, 
že nejsou nároční jen na žáky, ný-
brž prvořadě na sebe.

MODLITBA:
Můj milý Ježíši,

děkuji Ti, že můžu poznávat nové 
věci skrze své učitele ve škole. Tys 

mi je dal. Prosím Tě, aby svoje 
povolání dělali s láskou k nám. 
Požehnej jim a jejich rodinám. 

Děkuji ti, Pane, za spolužáky. Uč 
mě, abych je měl/a všechny rád/a, 

jako je máš rád Ty. A když přijdou 
hádky a neshody, prosím Tě, ať si 

vždycky uvědomím, 
jak by ses choval v takové situaci 

Ty, a ať tak jednám. Ať se při kaž-
dé zkoušce chovám poctivě. Prosím 
Tě také za rodiče a jejich trpělivost 

se mnou. Můj Ježíši, žehnej celé 
naší škole i školám, které budu 

v budoucnu navštěvovat. Amen

. 

Ez 33,7-9; Řím 13,8-10; Mt 18,15-20
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24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. září

Apoštol Petr položil otázku Ježí-
šovi: „Pane, kolikrát mám odpustit 
svému bratru, když se proti mně 
prohřeší?“ A Ježíš mu odpověděl, 
že má odpouštět stále. 
Každý římský biskup, neji-
nak i současný papež František, 
je nástupcem apoštola Petra. Je 
pověřen vést církev. To je veli-
ké a náročné poslání. Proto se 
za Svatého otce často modlíme: 
při slavení každé mše svaté i při 
modlitbě růžence. On musí dobře 
naslouchat Pánu Ježíši, aby správ-
ně pochopil, k čemu jej Bůh vede 
a k čemu vede celou církev. Sám 
si je vědom důležitosti modlitby, 
proto často ve svých projevech 
vyzývá, abychom se za něj i za 
ostatní modlili. 

MODLITBA: 
Papež František nám doporučuje pro-
stou modlitbu na prstech ruky. Každý 
prst nám může někoho  připomenout.

PALEC – je prstem otočeným smě-
rem k nám. Proto se nejprve modlí-

me za ty, kteří jsou nám nejblíž
(rodiče, sourozence, přátele).

UKAZOVÁČEK – je prstem, kte-
rým ukazujeme směr. Vyzývá nás k 
modlitbě za ty, kdo učí, vzdělávají 

a léčí.

PROSTŘEDNÍČEK – je prstem 
nejvyšším. Můžeme se modlit za 

ty, kdo stojí v čele jako jsou králové, 
prezidenti, poslanci, představení.

PRSTENÍČEK – je nejslabším 
prstem. Připomíná nám, že se 

máme modlit za slabé, lidi v obtí-
žích a nemocné.

MALÍČEK – je prstem nejmen-
ším. Před Bohem stojíme sami jako 

maličcí a hříšní, kteří potřebují 
Boží milosrdenství. Malíček nám 
připomíná, abychom se nezapo-
mněli modlit každý sám za sebe.

Sir 27,33-28,9; Řím 14,7-9; Mt 18,21-35
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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. září

Pán Ježíš vypráví svým učedníkům 
podobenství o dělnících na vinici. 
Tímto příběhem chce sdělit také 
nám, že Boží spravedlnost je jiná 
než lidská. Když děti rozdávají 
v den svátku či narozenin bon-
bony ve škole, obvykle ty zbylé si 
buď nechají anebo rozdají svým 
nejlepším kamarádům. Proč? 
Protože ty mají nejraději a oni 
mají nejraději zase je. Ale Bůh 
má rád každého člověka láskou 
jedinečnou a bezvýhradnou. On 
chce, aby se každý člověk dostal 
do nebe. A každý se tam dostane, 
pokud odpoví na Boží povolání, 
ať už dříve nebo později. Když 
však na Boží slovo odpovíme 
hned, pro jeho království toho vy-
konáme více.

MODLITBA:
Přečtěte si evangelium pro tuto 

neděli – biblický odkaz je uveden 
níže. Připojte modlitbu, kterou se 

můžete naučit i nazpaměť: 

Pane, dej ať každé naše dílo, práce, 
snaha u tebe začíná a s tebou končí. 

Ať vše, co konáme, je v souladu s 
tvou vůlí a napomáhá ke tvé cti a 
slávě a k rozvoji našeho pozemské-

ho života. Amen. 

Iz  55,6-9; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16
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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. září

Některým modlitbám nás již 
v raném dětství naučily naše ba-
bičky. Bohu díky za ně! A pokud 
již nežijí, tak ať jim Pán dá věčné 
odpočinutí a slávu nebe. Mno-
zí to tak máme, že nás prvním 
modlitbám naučily babičky, třeba 
Andělíčku, můj strážníčku nebo 
modlitbě Páně či dokonce mod-
litbě růžence. Podobně to jistě měl 
i svatý Václav, náš národní patron, 
kterého si v pondělí 28. září celá 
naše země připomene. Babička 
svatá Ludmila jej vedla k dobré-
mu křesťanskému životu, který 
spočívá na lásce k Bohu a lásce 
k bližnímu. Václav byl pro svou 
víru a dobré skutky milým Bohu, 
avšak nemilým se stal svému 
vlastnímu bratru Boleslavovi. Ten 
jej ve Staré Boleslavi v doprovodu 
své družiny brzy ráno roku 935 
zavraždil, právě když Václav po-
spíchal na mši svatou. 

MODLITBA:
K modlitbám, které již umíme 
nazpaměť, připojme také tuto 

starou českou modlitbu,
sVatoVáclaVský choRál.

Dnes se ji pomodleme nebo 
zazpívejme a brzy se ji naučme 

i nazpaměť. 
Najdeme ji v Kancionálu

pod číslem 830.

Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. října

Podíváme-li se k dnešnímu datu do 
kalendáře, zjistíme, že svátek slaví 
každý, kdo nese jméno František. 
Pokud nějakého Františka, Frantu, 
Frantíka, Fandu či Fanka známe, 
nezapomeňme mu pogratulovat, 
popřát štěstí, zdraví a především 
Boží požehnání. Můžeme mu říci, 
že má hezké jméno, které odkazuje 
k velikému, italskému světci středo-
věku, svatému Františkovi z Assisi.
Tento světec se narodil roku 1182 
v umbrijském městě Assisi jako syn 
obchodníka s látkami. V mládí se 
rád bavil, někdy i rozmařile. Chtěl se 
stát rytířem. V roce 1201 se zúčast-
nil bitvy proti Perugii. Byl však zajat 
a rok strávil ve vězení. Snad poprvé 
zakusil, co je to bída, nemoc a zou-
falství.
Brzy po návratu ze zajetí začínal být 
František jiným. Rozdával vše, co 
měl, rád se zdržoval mezi chudáky, 
dokonce se neštítil ani obejmout 
malomocného. Odešel ze svého do-
mova a novým domovem se mu stala 
příroda. Připojilo se k němu několik 
mužů, kteří rovněž odmítli bohatství 
světa, aby mohli být bohatí před Bo-
hem. Společně žili, modlili se, obchá-

zeli města a vesnice a všude mluvi-
li o Pánu Ježíši. Papež Inocenc III. 
umožnil, aby vznikl Řád menších 
bratří, kteří by žili v chudobě pod 
moudrým vedením svatého Františ-
ka. Tento řád se brzy rozšířil po celé 
Evropě. Dnes můžeme říci, že pro 
středověkou společnost františkáni 
podali léky, které vyléčily v té době 
namnoze nemocné křesťanství.

MODLITBA:
K modlitbám Věřím v Boha, Otče 
náš a Zdrávas Maria připojte také 

tuto od svatého Františka:

Nejvyšší, slavný Bože, osvěť tem-
notu mého srdce a dej mi pravou 
víru, pevnou naději, dokonalou 

lásku, hlubokou pokoru, rozum 
a svaté nařízení. Amen. 

Iz 15, 1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  11. října

V evangeliu této neděle uslyšíme 
o králi, který vystrojil svému synu 
svatbu. Poslal své služebníky, aby 
přivedli na svatbu všechny pozva-
né. Těm se však nechtělo a začali 
se všemožně vymlouvat: že mají 
mnoho práce na poli či vlast-
ní obchodní záležitosti. Krále to 
rozhněvalo. Řekl tedy služební-
kům, aby přivedli na svatbu, ko-
hokoli najdou.
Toto evangelijní podobenství 
k nám jasně promlouvá. Koli-
krát se stává, že nám rodiče nebo 
učitelé něco poručí, ale my si hle-
díme svých zájmů, anebo nás 
někdo o něco požádá, ale nevy-
hovíme mu.

Dobře si zapamatujme Zlaté pra-
vidlo pro lidské jednání, které nás 
učí Ježíš sám: Jak chcete, aby lidé 
dělali vám, tak i vy dělejte jim.

MODLITBA:
Desátek růžence s rozjímáním 
tajemství „který v Káně zjevil 

svou božskou moc“. 

Pán Ježíš na přímluvu své Matky 
učinil první zázrak na svatbě 
v Káni Galilejské: proměnil vodu 

ve víno.

Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
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29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  18. října

Světový den misií, který připadá 
na předposlední neděli v říjnu, je 
u nás znám jako „misijní nedě-
le“. Věřící celého světa se v ten-
to den modlí za misie, tedy za 
dílo předávání víry, aby radost-
ná zvěst o Ježíši Kristu, Božím 
Synu pronikla do všech končin 
země. Modlitbu věřících provází 
také almužna, tedy milodary pro 
potřeby misií.  Tak může v chu-
dých oblastech světa být postaven 
kostel, nemocnice či škola, jsou 
podporováni ti, kteří by se chtěli 
stát kněžími nebo je postaráno 
o sirotky.
 

MODLITBA:
K modlitbám vámi zvolených 

můžete připojit také prosbu 
o přímluvu nebeské ochránce 

a pomocníky z řad svatých:

Svatá Maria, Matko Boží a Nevěs-
to Ducha Svatého – oroduj za nás!

Svatý Josefe, ochránce celé církve – 
oroduj za nás!

Svatý Štěpáne, Kristův prvo-

mučedníku – oroduj za nás! 

Svatý apoštole Pavle, horlivý šiři-
teli křesťanské víry – oroduj za nás!

Svatý Cyrile a Metoději, slovanští 
apoštolové – orodujte za nás!

Svatý Vojtěchu, pro hlásání Krista 
oštěpy usmrcený – oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, 
patronko misií – oroduj za nás!

Svatý Františku Xaverský, horlivý 
a obětavý apoštole, oroduj za nás!

Všichni svatí a světice Boží – oro-
dujte za nás!

Iz 45,1.4-6; 1Sol 1,1-5; Mt 22,15-21
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30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  25. října

Jeden znalec Zákona se zeptal 
Ježíše: „Jaké je největší Boží při-
kázání?“ A on odpověděl: „Mi-
luj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou 
myslí.“ To je největší a první při-
kázání. Druhé je podobné: „Miluj 
svého bližního jako sám sebe.“
Do tohoto přikázání lásky k Bohu 
a člověku jsou vměstnána všechna 
ostatní, podobně jako do deseti-
koruny, třebaže je pouze jednou 
mincí, je vměstnáno deset ko-
runových mincí. Stačí mít jednu 
minci, desetikorunu, a s ní máš 
všech ostatních deset korun. Tak 
je to s láskou. Máme-li lásku 
k Bohu a bližnímu, která chce 
nejvyšší dobro druhé osoby, a po-
kud se toto přikázání uskutečňuje 
v našem životě, pak nutně zacho-
váváme všechna ostatní přikázání. 
Ježíš říká: Kdo má moje přikázání 
a zachovává je, ten mě miluje.

MODLITBA:
K modlitbám, jimiž vyjádříme 
svou lásku k Bohu připojme 

také Desatero Božích přikázání 
a modlitbu Benedikta XVI. 
k Panně Marii, která nás nejlépe 

učí milovat Ježíše:
Svatá Maria, Matko Boží, tys 

darovala světu pravé světlo, 
Ježíše, svého syna – Syna Božího. 

Ty ses bezvýhradně odevzdala 
Božímu povolání, a tak ses stala 

zdrojem té dobroty, která prýští 
z Něho. 

Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu. 
Uč nás poznávat a milovat ho, 
abychom byli schopni opravdové 
lásky a uprostřed žíznícího světa 
byli pramenem živé vody. Amen.

 

Ex 22,20-26; 1Sol 1,5-10; Mt 22,23-40
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baRVou H

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  1. listopadu

Tento týden je týdnem modliteb 
za duše zemřelých. Na hřbito-
vech se zastavuje mnoho lidí, aby 
vzpomněli na své drahé zesnulé 
a pomodlili se za ně. Na hrob po-
kládají věneček či květiny, zapalu-
jí svíci a říkají: Odpočinutí věčné 
dej všem zemřelým, Pane, a svět-
lo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají 
ve svatém pokoji.
Během tohoto týdne můžeme 
prospět duším v očistci následovně:

1. listopadu odpoledne a 2. listo-
padu lze po celý den při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plno-
mocné odpustky přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě 
obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl 
Svatého otce a vyloučení veš-
keré náklonnosti k jakémukoliv 
hříchu, a to i všednímu) je pod-
mínkou pomodlit se při návštěvě 
kostela modlitbu Páně a Vyznání 
víry. 

Od 1. do 8. listopadu lze získat 
plnomocné odpustky, přivlastni-
telné jen duším v očistci, jestliže 
po splnění obvyklých podmínek 
navštívíte hřbitov a pomodlíte se 

tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
V ostatních dnech lze při ná-
vštěvě hřbitova získat takovým-
to způsobem odpustky částečné. 
Svátost smíření není nutné při-
jímat každý den. Stačí ji vykonat 
před začátkem týdne modliteb za 
zemřelé či v  jeho průběhu. Sva-
té přijímání a modlitba na úmysl 
Svatého otce jsou nutné každý 
den, kdy chcete plnomocný od-
pustek získat.

MODLITBA: 
Bude-li to možné, navštivte 

hřbitov a pomodlete se tam za 
duše v očistci.

Mal 1,14-2,2.8-10; 1Sol 2,7-9.13; Mt 23,1-12
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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  8. listopadu

Třináctého listopadu si budeme 
při liturgické památce připomínat 
svatou Anežku Českou. Narodila 
se kolem roku 1211 jako dcera 
českého krále Přemysla Otaka-
ra I. a jeho druhé ženy, královny 
Konstancie Uherské. Oslovila ji 
duchovní cesta sv. Františka – ži-
vot v chudobě s hlubokou láskou 
k  Ježíši. V  Praze založila první 
klášter klarisek, do kterého sama 
vstoupila a kde pečovala o ne-
mocné.  Zemřela 2. března 1282.

MODLITBA:
K modlitbám Otče náš, Zdrávas 
Maria, Anděle Boží a Zdrávas 
Královno připojte také tuto:

Bože, tvá služebnice Anežka šla 
za tvým voláním, zřekla se bo-

hatství a zamilovala si chudobu, 
následovala tvého ukřižovaného 

Syna a došla do nebeské radosti; na 
její přímluvu veď i nás, abychom 
nelpěli na věcech pomíjejících 

a dosáhli slávy věčné.
Skrze Krista, Pána našeho. 

Amen.

Mdr 6, 12-16; 1Sol 4,13-18; Mt 25, 1-13
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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  15. listopadu

33. neděle v  mezidobí je Dnem 
Bible. Tato vzácná kniha, Bible 
neboli Písmo svaté, je nejrozšíře-
nější knihou na světě. Při její čet-
bě se dovídáme o tom, jaký Bůh 
je, co od nás žádá, jak žít správně, 
co dělat, abychom došli do nebe. 
V  každé domácnosti bychom 
měli mít Písmo svaté a častěji 
z něj číst.
V  některých zemích světa je ší-
ření této knihy zakázáno. Někdy 
může lidem, kteří druhým pře-
dávají Písmo svaté, hrozit vězení 
nebo i smrt. V rozvojových, chudých 
zemích je dosud velký nedostatek 
těchto knih. Tato neděle nám má 
připomenout, že Písmo svaté je 
velkým darem pro člověka, je Slo-
vem Božím. 

MODLITBA:
V Písmu svatém nalezneme 

nejvíce modliteb v knize Žal-
mů. Vyhledejte a pomodlete se 
některou z modliteb pomocí 

následujících biblických odkazů: 
Žalmy 8, 1-10; 45,1-12; 66, 1-8; 

85, 1-17.

Př 31,10-13.19-20.30-31; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30
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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE  22. listopadu

Poslední neděle církevního roku 
je nedělí Ježíše Krista Krále. Tato 
slavnost v závěru liturgického 
roku poukazuje na to, že Kristus 
je Pánem dějin a času, jemuž jsou 
podřízeni všichni lidé a všechno 
stvoření. On je Alfa a Omega, 
První i Poslední, on je stejný vče-
ra i dnes i navěky. Jeho království 
není z tohoto světa, ono nemá 
svůj původ od lidí, ale pouze od 
Boha. Není královstvím založe-
ným na moci zbraní, nýbrž na síle 
Pravdy a Lásky. Církev společně 
volá: „Přijď království Tvé.“

MODLITBA:
Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas 
Maria a modlitba k 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 vynalo-
žím, 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.

Ez 34,11-12.15-17; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ  29. listopadu

Vstupujeme do nového církevní-
ho roku. Začínáme se duchovně 
připravovat na slavnost Narození 
Páně, na Vánoce. K dobré přípra-
vě patří vhodné předsevzetí – du-
chovní úkol, který si sami určí-
me, abychom bojovali proti svým 
chybám, zlozvykům, hříchům, ale 
především abychom Pánu Ježíši 
něco z lásky nabídli.

Z navržených předsevzetí si kaž-
dý může zvolit dle libosti anebo 
zvolit docela jiné předsevzetí:
•	 omezení zábavy (televize, po-

čítačových her, telefonování)
•	 půst od jídla (vše dojídat, půst 

od čokolády, chipsů, apod.)
•	 častější účast na mši svaté
•	 pravidelná společná modlitba 

v rodině
•	 denně se pomodlit růženec či 

desátek
•	 každodenní četba Písma Svatého
•	 přečíst nějakou duchovní knihu
•	 každodenní dobrý skutek
•	 ovládat hlučnost povahy
•	 neposmívat se
•	 jednou týdně navštívit nemocného
•	 usmířit se 

Iz 63,16-17.19.64,2-7; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
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2. NEDĚLE ADVENTNÍ 6. prosince

Dnes si křesťané připomínají, 
a zdaleka nejen oni, svatého Mi-
kuláše, biskupa z Myry. Kdo by 
neznal tohoto utajeného a přitom 
tak štědrého dárce? Kdo by ne-
slyšel o některém zázraku, který 
se stal na jeho přímluvu? Vždyť 
pro množství vyslyšených proseb, 
které se udály na jeho přímluvu, 
je nazýván Divotvůrce. Patří mezi 
nejvíce uctívané světce. Kdo by 
pak nevěděl, že v předvečer svého 
svátku navštěvuje i naše domác-
nosti, aby nás obdaroval?

Biskup Josef Hlouch o něm píše 
ve své Minutěnce:
Svatý Mikuláš konal tajné dobro, 
aby zachránil duše od zkázy.
Skryté dobro – jest dobro zvlášť 
krásné, poněvadž má podobu poko-
ry. „Ať neví levice, co činí pravice,“ 
praví o dobrých skutcích Kristus 
Pán. Stačí, že Bůh vidí! Čím více 
lidí to vidí, tím více – jakoby se 
z krásy toho skutku rozplynulo, jako 
se ztrácí sníh na slunci. Konej mno-
ho dobra v skrytu! Kristus Pán se 
modlíval celé noci – sám!

MODLITBA: 
Každý při modlitbě, třeba jen 
v tichosti, vzbuďte úmysl mod-

litby, prosbu, kterou chcete svěřit 
svatému Mikulášovi. Poté se 

společně pomodlete: 

Bože, dárce všeho dobra, vyslyš 
naše pokorné prosby a na přímluvu 
svatého biskupa Mikuláše stůj při 
nás v každém nebezpečí a veď nás 
bezpečnou cestou ke spáse. Prosí-
me 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. 

Iz 40,1-5.9-11; 2Petr 3,8-14; Mk 1,1-8
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ  13. prosince

O adventní době napsali:

Svatý Karel Boromejský: Tím, 
že si Církev každoročně připomí-
ná toto tajemství, nás  napomíná, 
abychom stále obnovovali památku 
na tak velkou lásku nám prokáza-
nou. Rovněž nás Církev poučuje, 
že Kristův příchod neprospěl jen 
těm, kdo žili v době Spasitelově, ale 
že jeho síla je nám všem až dosud 
sdělována, jestliže chceme přijmout 
- za přispění svaté víry a svátostí 
- milost, kterou nám on zaslou-
žil, a usměrnit podle ní své mravy 
v poslušnosti k němu. 

Svatá Matka Tereza: Adventní 
doba je jako jaro v přírodě, kdy se 
vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. 
Tak v nás má advent také působit: 
obnovit nás a uzdravit, abychom 
byli schopni přijmout Krista, ať k nám 
přijde v jakékoli podobě. O Vá-
nocích přichází jako malé dítě, ma-
ličké a bezmocné, odkázané na svou 
matku a na vše, co může mateřská 
láska dát. Učme se od Ježíše a Ma-
rie! Chceme-li opravdu, aby nás 
Bůh naplnil, pak se musíme pokorou 
vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.

Papež Benedikt XVI: Advent 
není žádný náhlý div či zázrak. 
Bůh s námi jedná zcela lidsky, 
krok za krokem nás vede a čeká 
na nás. Dny adventu se podoba-
jí tichému klepání na naše nitra, 
abychom se odvážili hledat ta-
jemnou Boží přítomnost, 
která jediná může člověka opravdu 
osvobodit.

MODLITBA:
Odpovězme na tiché klepání při-
cházejícího Vykupitele společnou 
modlitbou. Zapalme druhou svíci 
na adventním věnci, připomeňme 
si svá předsevzetí a zpytujme, jak 
se nám je daří naplňovat. Pomod-

leme se společně první desátek 
radostného růžence „kterého jsi 

z Ducha Svatého počala“.

Iz 61,1-2.10-11; 1Sol 5,16-24; Jan 1,6-8.19-28
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4. NEDĚLE ADVENTNÍ 20. prosince

Brzy budeme v rodinách prožívat 
nejkrásnější večer ze všech veče-
rů v roce, Štědrý večer. Společně 
usedneme k bohatě prostřenému 
stolu, zazpíváme koledy, rozbalí-
me dárky. Vánoce jsou krásné ro-
dinné svátky, ale na prvním místě 
oslava Ježíšova narození, který 
jako Boží Syn se narodil z Panny 
Marie.
Na co bychom neměli během 
Štědrého večera zapomenout?
Na prvním místě poděkujme 
Pánu Bohu za společenství u sto-
lu a před večeří se pomodle-
me. K modlitbě můžeme použít 
příběh o Ježíšově narození (Lk 
2,1-14), který si přečteme. Mů-
žeme připojit modlitbu desátku 
radostného růžence „kterého jsi 
v Betlémě porodila“. U stromeč-
ku zazpívejme koledy, ony jsou 
také modlitbou. Větší děti se mo-
hou zúčastnit půlnoční mše svaté, 
krásné vánoční bohoslužby.

MODLITBA: 
Jako se atlet musí před závodem 

maximálně koncentrovat, aby 
mohl podat co nejlepší výsledek, 
tak podobně i my se v tyto dny 
před Vánoci dobře připravme. 

Pomodleme se růženec a uvažuj-
me nad radostnými tajemstvími 

Ježíšova života. 

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Řím 16,25-27; Lk 1,26-38



— 20 —

MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VybaRVi
štolu

ŽLUTOU
baRVou H

sVátek sVatÉ RoDiny 27. prosince

Ve svátek Svaté Rodiny, Ježíše, 
Josefa a Marie, se církev modlí 
za rodiny. V kostelech a kaplích 
obnovují manželé své manželské 
sliby. Znovu si slibují, že si zacho-
vají lásku, úctu a věrnost. 

MODLITBA: 
Spojme se v tomto úmyslu modli-
teb za rodiny a manžele i my 

a volejme k nebeskému Otci:

1. Žehnej křesťanským rodinám, ať 
jsou pravými „domácími církvemi“, 
prostoupenými tvou láskou, poko-

jem a radostí, společnou modlitbou.

2. Pomáhej snoubencům dobře se 
připravit na život v manželství. 

3. Upevňuj lásku, věrnost a jednotu 
manželů, podpírej je v obtížích 
i krizích a pozvedej ty, jejichž man-

želství byla rozloučena.

4. Dopřej dětem šťastné dětství 
i dospívání a ujímej se těch, kterým 
se nedostává rodičovské lásky, jsou 
nemocné nebo mravně ohrožené.

5. Kéž umíme být oporami našim 
rodičům a příbuzným, s láskou jim 

pomáháme a sloužíme, zejména 
v jejich stáří a nemoci. 

6. Dej, ať lidé žijící osaměle, bez 
rodiny, nebo ti, kdo z jakéhokoli 
důvodu nežijí v manželství, skrze 

nás zakoušejí a poznávají, že „církev 
je domovem a rodinou 

pro všechny“. 

7. Kéž do všech rodin v naší obci 
dolehne radostná zvěst o narození 

tvého Syna. 

8. Našim drahým na věčnosti dej 
ustavičně se radovat z plodů Ježíšo-

va vtělení ve společenství 
vykoupených.

Připojme modlitby Otče náš, Zdrá-
vas Maria a Sláva Otci.

 

Sir 3,3-7.14-17; Kol 3,12-21; Lk 2,22-40
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2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 3. ledna

Může si každý člověk říkat, co 
chce? Co myslíte? Kdybychom 
vše, co nás napadne, hned řek-
li nahlas, neublížili bychom tím 
druhým? Kdybychom třeba vidě-
li manžele: tatínek by měřil sot-
va 160 cm a vážil by i s botami 
ledva padesát kilo, zatímco ma-
minka by byla bezmála dvoume-
trová, podobná žirafě a s váhou 
dospívajícího slůněte, a vy byste 
si pomysleli: Tak v této rodině je 
jasné, kdo velí a kdo poslouchá! 
Co by asi následovalo, kdybyste 
svou domněnku hned i vyslovili? 
Manžela byste ponížili a manžel-
ku urazili, a k tomu všemu byste 
možná ještě ani neměli pravdu. 
Ano, nemůžeme si říkat, co chce-
me!
Třetího ledna slavíme liturgickou 
památku Nejsvětějšího jména 
Ježíš. Je to jméno Božího Syna 
a našeho Spasitele, jméno, v jehož 
moci jsou uzdravováni nemocní 
a z posedlých vyháněni démoni. 
Toto jméno nesmíme nikdy vy-
slovit neuctivě, posměšně či jen 
tak do větru, jak to někteří mají 
ve zvyku. Je to jméno nejsvětější!
Druhé Boží přikázání zní: Ne-
vezmeš jména Božího nadarmo!

MODLITBA: 
Pomodlete se Nicejsko-cařihrad-
ské vyznání víry, v němž se vám 
osvětlí, kým Ježíš je. Poté připoj-

te také následující modlitbu: 
Pane, Ježíši Kriste, tys řekl: „Proste, 
a bude vám dáno, hledejte, a nalez-
nete, tlučte, a bude vám otevřeno“. 
Prosíme tě tedy, uděl nám vrouc-

nost Božské lásky, abychom tě celým 
srdcem, slovy i skutky milovali 

a nepřestávali tě chválit. Dej, 
Pane, ať máme k tvému svatému 
jménu vždy úctu a lásku, neboť ty 
nikdy nepřestaneš chránit ty, kteří 
Tě milují. Neboť ty žiješ a kraluješ 

na věky věků. Amen. 

Sir 24,1-4.12-16;  Ef 1,3-6.15-18; Jan 1,1-18
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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 10. ledna

Tuto neděli, kterou se zakonču-
je doba vánoční, si připomínáme 
událost Ježíšova křtu. Pán Ježíš 
než začal veřejně hlásat příchod 
Božího království, je v řece Jordán 
pokřtěn od Jana Křtitele. Tohoto 
proroka a Předchůdce Páně si 
připomínáme během roku třikrát. 
Při křtu Pána Ježíše, tedy právě 
dnes, 24. června o slavnosti jeho 
narození a 29. srpna při památce 
jeho umučení. 
Jan Křtitel prohlašuje: Za mnou 
už přichází mocnější, než jsem já; 
nejsem hoden, abych se sehnul a rozvá-
zal mu řemínek u opánků. A jinde 
říká o Pánu Ježíši: On musí růst, já 
však se menšit. 
Když o těchto slovech uvažuje 
biskup svatý Augustin, všímá si 
jedné zajímavosti, že sice tento 
verš dosvědčuje i sám běh příro-
dy. Slavíme-li totiž narození Jana 
Křtitele 24. června, den se začíná 
zkracovat a světla ubývá, naopak 
při slavení Ježíšova narození se 
den začíná prodlužovat a světla 
přibývá.

MODLITBA: 
Pomodlete se Vyznání víry, modlit-
by Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva 
Otci a poděkujte dnes Pánu Bohu 

za dar křtu:
Všemohoucí, věčný Bože, děkuji Ti, 

že jsi mi při křtu vtiskl nesmazatelné 
znamení dítěte Božího. Prosím, sešli 
mi anděla průvodce, aby mě chrá-

nil a pomáhal mi:
-abych dobra tohoto světa užíval 

s rozvahou a neztratil svobodu, k níž 
jsi mne pozval

-abych žil v míru se všemi lidmi 
a neztratil mír, který jsi mi daroval
-abych vším, co konám, myslím 

a říkám, oslavoval Tvé jméno
-abych bílý šat nevinnosti, který jsi mi 

oblékl při křtu, neušpinil hříchem
-abych ve světle víry bezpečně kráčel 

cestou života
-abych své křestní povolání ke svatosti 

plně rozvinul                                          

Iz 55,1-11; 1Jan 5,1-9; Mk 1,6b-11
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. ledna

V evangeliu této neděle uslyšíme 
o prvních učednících Pána Ježíše. 
Z mnoha učedníků, kteří jej ná-
sledovali, si Ježíš vybral dvanáct, 
které nazval „apoštoly“. Ti s ním 
procházeli územím Judska, Gali-
leje a Samařska a byli svědky Ježí-
šových slov, jednání i zázraků. Po-
daří se ti doplnit jména apoštolů?

P E  .  .
O  .  .  Ř E J
J  .  .
J A  .  .  B    ML.
F  .  .  .  P
T O  .  .  .
M  .  T O  .  Š
J  U  .  A
Š I  .  .  N
B A  .  .  .  L  .  M  .  J
J A  .  .  B    ST.
J I .  .  Š

MODLITBA: 
Církev potřebuje jako za apošto-
lů ty, kdo ji budou vést a dohlí-

žet, aby se předávalo neporušeně 
Kristovo učení. Na místě apošto-
lů jsou dnes tedy jejich nástupci, 
biskupové. Víš, jak se jmenuje 

biskup naší diecéze?  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Pomodlete se doma společně 

také za něj. Modlitbu najde-
te v příloze této brožurky.

1 Sam 3,3-10.19; 1Kor 6,13-15.17-20; Jan 1,35-42
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24. ledna  

V tomto týdnu se křesťané modlí 
za jednotu. Podobně jako může 
někdy dojít k hádce v rodině, 
může se to stát i mezi křesťany. 
V  domácnosti je křik, výčitky, 
hrobové ticho, zavřené dveře po-
koje, apod. A někdy stačí, když 
už ke sporu došlo, říci jediné: 
„promiň, zapomeňme na to“. 
Tak i křesťané, kteří jsou rozdě-
leni do mnoha církví, se v  tento 
týden scházejí, aby si vzájemně 
podali ruce a společně se modlili 
k jedinému Otci, který je v nebesích.

MODLITBA: 
Pomodlete se i vy na tento úmysl 

za jednotu křesťanů: Otče náš, 
Zdrávas Maria, Pod ochranu 

tvou, Anděle Boží a následující 
modlitbu:

Pane Ježíši, v předvečer své smrti 
jsi za nás prosil, aby všichni tvo-
ji učedníci byli jedno, jako ty ve 

svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej 
nám, abychom bolestně pociťovali 
svou nesjednocenost jako nevěru. 
Dej nám, abychom poctivě uznali 
a statečně odvrhli svou lhostejnost, 
nedůvěru a vzájemné nepřátelství.

 

Dopřej nám, abychom se všichni 
bez výjimky sešli v tobě, aby nejen 
z našich úst, ale také z našich srdcí 

neustále stoupala tvá modlitba 
za jednotu křesťanů. Za tako-

vou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi 
prostředky, jak ty je chceš. Dej, 

abychom v tobě, který jsi dokonalá 
láska, našli cestu, jež vede k jednotě 

v tvé lásce a v tvé pravdě.

Jan 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. ledna

Slavíme památku sv. Jana Bosca, 
italského kněze a velkého vycho-
vatele dětí a mládeže. Narodil se 
roku 1815 poblíž Turína v  chu-
dé rodině. Když se stal knězem, 
věnoval se v Turíně opuštěným 
dětem z rozvrácených rodin a děl-
nické mládeži. Učil je modlit se, 
pracovat, slušně se chovat, bavit 
se a radovat, a především Boha 
a bližní milovat. Založil řeholní 
společnost salesiánů. Salesiány 
najdeme po celém světě, v naší 
republice je můžeme potkat např. 
v Praze, Brně, Zlíně, Pardubicích, 
Českých Budějovicích, Fryštáku 
a dalších městech.

MODLITBA: 
K modlitbám vámi zvolených 

připojte také jednu, která pochá-
zí od svatého Jana Bosca.

Maria, Panno mocná, ty veliká 
a slavná záštito svaté církve, ty 

podivuhodná pomocnice křesťanů, 
ty hrozná jako vojsko seřazené 
k bitvě, ty, která samojediná jsi 

potřela všechny bludy po celém světě 
- ochraň nás před nepřítelem v našich 
úzkostech, v našich zápasech a v na-
šich tísních, a v hodině smrti přijmi 

naši duši do ráje. Amen. 

Dt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk  1,21-28
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. února

Druhý únorový den jsme slavili 
svátek Uvedení Páně do chrá-
mu. Tento svátek se nazývá také 
Hromnice. Připomněli jsme 
si událost, která nastala 40 dní 
po Ježíšově narození, kdy Josef 
s  Marií představili v  jeruzalém-
ském chrámě Ježíše. Do chrá-
mu přišli poděkovat za život 
dítěte a přinesli oběť dvou hrd-
liček či holoubků. 
Na svátek Hromnic se při mši 
svaté světí svíce. Dokud na stře-
chách domů nebyly hromosvody, 
lidé měli mnohem větší obavy 
z  bouřek. Dávali si posvěcené 
svíce, hromničky, do oken, aby je 
Bůh ve své moci od živelných po-
hrom uchránil.

MODLITBA: 
Při svátku Uvedení Páně do 
chrámu pohlížíme také na 

svatého Josefa, pěstouna Pána 
Ježíše, kterého můžeme popro-

sit o ochranu našich domovů:

Svatý Josefe, při nás stůj,
dům tento i nás opatruj,
sešli z nebe požehnání,

ať nás všeho zlého chrání,

ať se láska svorně množí,
bychom byli v bázni Boží.

Věrnosti vždy setrvali
a do nebe se dostali.

Přijmi klíče toho domu,
odvrať od nás každou škodu.

Uč nás Boha milovati,
ať jsme živí zde na světě

jako Ježíš, Maria a Ty v Nazaretě.

Job 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. února

Na 11. února připadá každý rok 
Světový den nemocných. Křes-
ťané zvláště v tento den myslí na 
všechny nemocné v  modlitbě 
a při slavení mše svaté. Nicméně 
modlitba za nemocné, jejich ná-
vštěva v  nemocnicích či domác-
nostech a samotná péče o ně je 
neodmyslitelnou součástí každo-
denního poslání církve. Pán Ježíš 
vyslal apoštoly, jak čteme v Ma-
toušově evangeliu v  desáté ka-
pitole, aby „uzdravovali nemoc-
né, probouzeli k  životu mrtvé, 
očišťovali malomocné a vyháněli 
zlé duchy“. Církev putující staví 
a spravuje nemocnice, hospice, 
slouží nemocným i jinak postiže-
ným. V tomto úsilí se nezastavuje 
a nikdy zastavit nesmí. Církev ví-
tězná, to jsou všichni svatí v nebi, 
nám pak mohou velmi dobře po-
moci v nemoci. 
Například:
•	 při bolestech krku: sv. Blažej
•	 při bolestech nohou: sv. 

Pilhřim
•	 při bolestech zubů: sv. Kryštof
•	 při zánětech: sv. Benedikt
•	 proti horečce: sv. Barbora

•	 proti očním chorobám: 
sv. Jeroným

•	 proti kožním nemocem: 
sv. Bartoloměj

MODLITBA:
Pomodlete se za nemocné. Po-
proste o přímluvu Pannu Marii, 

kterou nazýváme Uzdravení 
nemocných, třeba v modlitbách 
Pod ochranu tvou, Zdrávas Krá-
lovno a Maria, pomoz. Připojte 

modlitbu za nemocné:
Bože, spáso věřících, vyslyš prosby 
za naše nemocné bratry a sestry. 

Mají účast na utrpení tvého Syna. 
Poskytni jim ve svém milosrdenství 
pomoc. Navrať jim zdraví, ať 
se s nimi můžeme radovat v tvé 

církvi z jejich uzdravení.

Lev 13,1-2.45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VybaRVi
štolu

fialoVou
baRVou H

1. NEDĚLE POSTNÍ 21. února

Na popeleční středu začala čty-
řicetidenní doba postní, která je 
dobou přípravy na Velikonoce 
a časem pokání, tj. nápravy života. 
V Písmu svatém čteme o mnoha 
projevech pokání. Některá si při-
pomeňme: král David odmítal 
potravu a spal na holé zemi; oby-
vatelé města Ninive si oblékli ží-
něný šat a sypali si na hlavu popel; 
Jan Křtitel vybízel, aby ten, kdo 
má dvoje šaty, dal jedny tomu, 
kdo nemá žádné, a kdo má něco 
k jídlu, ať jedná podobně; proro-
kyně Anna sloužila Bohu v chrá-
mě posty a modlitbami; Pán Ježíš 
se čtyřicet dní postil na poušti, až 
vyhladověl; Zacheus se rozhodl 
polovici majetku rozdat chudým. 
Také my máme co napravovat: 
vztahy s  druhými, nepořádek, 
přejídání nebo mlsnost, lenost, 
promarněný čas u televize či po-
čítače, modlitbu a účast na mši 
svaté, plnění svých povinností, 
svědomité učení, škaredá slova, 
apod. 

MODLITBA: 
Vykonejte pobožnost křížové 
cesty, buď v kostele s druhými 
nebo alespoň se ji pomodlete 

doma.       

Gen 9,8-15; 1Petr 3,18-22; Mk 1,12-15
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VybaRVi
štolu

fialoVou
baRVou H

2. NEDĚLE POSTNÍ 28. února

Čtení druhé postní neděle 
mluví o poslušnosti. Abrahám 
se pro svou poslušnost zalí-
bil Bohu a bylo mu požehnáno. 
Učedníci na hoře jsou vyzváni, 
aby poslouchali Ježíše, Božího 
Syna. Abba Dorotej pravil: Ne-
vím o  jiném pádu, než že člověk 
následuje sám sebe. Spatříš-li pad-
lého, věz, že poslouchal sám sebe; nic 
není nebezpečnějšího a  jedovatěj-
šího než toto ... Není lidí nešťast-
nějších a bližších k záhubě, než jsou 
ti, kteří nemají vůdce, který by je 
vedl po cestách Božích. List (stro-
mu) bývá zpočátku vždy zelený 
a  krásný, ale pak postupně usychá, 
padá a nakonec je pošlapán. Podob-
ně i člověk, který není nikým veden, 
zpočátku bývá horlivý v  postech, 
bdění, mlčení, poslušnosti a  dalších 
ctnostech; časem však jeho horlivost 
chladne a  on nemá nikoho, kdo by 
ho poučil, podepřel a  rozdmýchal 
v něm opět bývalou vroucnost srdce; 
tak nenápadně usychá, padá a stá-
vá se otrokem svých nepřátel, kteří 
si s  ním již dělají, co chtějí. Du-
chovní vedení, které je založeno 
na poslušnosti, je nenahraditelné. 
Uskutečňuje se na prvním místě 
poslušností vůči vlastnímu svědomí, 

Božímu slovu, rodičům, kněžím 
a učitelům. V příbězích Písma 
svatého se o poslušnosti mnoho 
dočteme: u Abraháma, Mojžíše, 
proroků, Panny Marie, apoštola 
Pavla i samotného Pána, který 
v  úzkosti v Getsemanské zahra-
dě říká svému Otci: Ať se stane tvá 
vůle!

MODLITBA: 
Pomodlete se desátek růžence  
s rozjímáním nad událostí Je-
žíšovy úzkosti v Getsemanské 
zahradě, „který se pro nás krví 

potil“.

Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Řím 8,31-34; Mk 9,2-10
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VybaRVi
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fialoVou
baRVou H

3. NEDĚLE POSTNÍ 7. března

Tuto neděli budeme při liturgii 
číst, jak Bůh vyhlásil svá přiká-
zání, která má člověk zachová-
vat, aby dlouho živ byl a dobře 
mu bylo na zemi. Tato přikázání 
obvykle označujeme jako „Desa-
tero“. Jedním z Božích příkazů je 
také tento: Pamatuj na den sobot-
ní, že ti má být svatý. Šest dní budeš 
pracovat a dělat všechnu svou prá-
ci. Ale sedmý den je den odpočinutí 
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš 
dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj 
syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá 
otrokyně, ani tvůj dobytek, ani při-
stěhovalec, kterého jsi přijal k  sobě. 
V šesti dnech totiž učinil Hospodin 
nebe i zemi, moře a všechno, co je 
v  nich, a sedmého dne odpočinul. 
Proto Hospodin dni sobotnímu po-
žehnal a oddělil ho jako svatý.
Židé slaví jako posvátný den so-
botu podle Mojžíšova zákona. 
Tímto Božím zákonem, zjeve-
ným Mojžíšovi na hoře Sinaj, 
se řídil i Pán Ježíš. Brzy však po 
Ježíšově smrti a vzkříšení, v prv-
ních dobách křesťanů, začali věřící 
v Krista slavit jako posvátný den 
neděli. Neděle je dnem Kristova 
vzkříšení. 

Nikdy nezapomeň na třetí při-
kázání Desatera: Pomni, abys den 
sváteční světil. Tento den posvětíš 
nejlépe účastí na mši svaté, mod-
litbou, milosrdnými skutky a tím, 
že nebudeš pracovat a nakupovat. 

MODLITBA:
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva 

Otci a Magnificat.

Ex 20,1-17; 1Kor 1,22-25; Jan 2,13-25
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VybaRVi
štolu

fialoVou
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4. NEDĚLE POSTNÍ 14. března

V  době postní křesťané uvažu-
jí nad bolestným utrpením Pána 
Ježíše. Scházejí se v kostele, ven-
ku nebo i v domácnostech, aby se 
pomodlili křížovou cestu. Čtrnáct 
zastavení křížové cesty nám před-
stavují utrpení, které Pán od od-
souzení až po smrt na kříži musel, 
nebo lépe řečeno: chtěl z lásky k 
člověku podstoupit. Uvažování 
nad utrpením našeho Spasite-
le podněcuje naši lásku k  němu. 
Chceme-li tedy, aby naše láska 
k Pánu sílila, často děkujme Pánu 
za každou jeho ránu. Nezapomí-
nejme na den utrpení Páně a den 
postu, pátek, a nezapomínejme 
na hodinu jeho smrti, hodinu mi-
losrdenství v 15:00.

MODLITBA:  
Vykonejte pobožnost křížové 
cesty, buď v kostele s druhými 
nebo alespoň se ji pomodlete 

doma.   

2Kron 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jan 3,14-21
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fialoVou
baRVou H

5. NEDĚLE POSTNÍ 21. března

Devět měsíců před slavností Na-
rození Páně, Vánoci, si církev při-
pomíná událost Božího vtělení. 
Pětadvacátého března budeme 
slavit slavnost Zvěstování Páně 
a budeme uvažovat nad tím, jak 
díky souhlasu Panny Marie při 
andělově poselství z nebe se Bůh 
stal člověkem. Je to jedno z nej-
větších tajemství naší víry. Velmi 
vhodné je zúčastnit se mše svaté 
a při slovech, která se recitují ve 
vyznání víry, pokleknout. Bůh 
chce přijít na svět a ptá se chudé, 
mladé dívky z Nazaretu, zda mu 
to umožní.
Andělské zvěstování si připo-
mínáme také při tzv. „klekání“, 
v době, kdy vyzvánějí zvony ráno, 
v poledne a večer. Během toho-
to vyzvánění se modlíme Anděl 
Páně, modlitbu, kterou můžeme 
zařadit do modliteb, jež umíme 
nazpaměť a pravidelně se je mod-
líme.

MODLITBA: 
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 umu-
čení a kříž přivede ke slávě vzkří-
šení. Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

Jer 31,31-34; Žid 5,7-9; Jan 12,20-33
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KVĚTNÁ NEDĚLE 28. března

Květnou nedělí vstupujeme do 
Svatého týdne, v  němž si bude-
me připomínat největší události 
našeho vykoupení. Dnes si připo-
mínáme Ježíšův vjezd do Jeruza-
léma, ve čtvrtek si připomeneme 
poslední večeři, v pátek umučení 
Pána Ježíše a v neděli jeho vzkří-
šení. 

MODLITBA: 
K přípravě na slavení Velikonoc 

můžeme použít i následující 
přímluvy, které pak zakončíme 

modlitbou Otče náš:

Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti 
náležejí, prožít dny Svatého týdne 

a velikonočního třídenní ve tvé mi-
losti, svatě a s pravým užitkem.

Svým příkladem posiluj předsta-
vené církve, ať jsou v jejím středu 

těmi, kdo slouží druhým. 

Prosíme za ty, kdo mají být pokřtě-
ni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe 

poslušni a necouvají nazpět, dej jim 
jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. 

Smiluj se nad celým světem a všemi 
jeho obyvateli, jež neváháš nazý-

vat svými sestrami a bratry. 

Přiváděj ty, kteří dar víry dosud 
nemají, k poznání, že také pro 

ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel 
a vstal z mrtvých.

Uschopni nás, kteří tě v těchto 
dnech doprovázíme na tvé křížové 
cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat 

a sloužit ti v našich trpících 
bližních. 

Všem, kterým jsi dal účast na své 
velikonoční oběti, dej také podíl na 
jejím naplnění v Božím království. 

Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
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ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 1. dubna

O životu každého člověka může-
me uvažovat jako o knize. Život je 
totiž prožíván po letech podobně 
jako kniha je sepisována po ka-
pitolách. Naše narození, dětství, 
dospívání, rodinný život, radosti 
i obtíže a stáří, to jsou jednotlivé 
kapitoly. V závěru života pak naše 
poslední hodinka je sepsána jako 
poslední kapitola. Již nemůže být 
nic dopsáno. Smrt představuje 
závěrečnou tečku. 
Kdybychom nevěřili ve vzkříšení 
mrtvých a život věčný, smrt by 
opravdu napsala tuto konečnou 
tečku za naším životem…
Dnes oslavujeme Kristovo vzkří-
šení. Pán Ježíš přemohl smrt. Se 
smrtí život utkal se, zpíváme ve 
velikonoční sekvenci. K posled-
ní tečce za životem Bůh dopsal 
dvě další, aby naznačil, že život 
po smrti má pokračování. Autor 
knihy, Původce života, Bůh, se 
rozhodl pokračovat a rozepisuje 
nové, rozšířené vydání, přidává 
další a další kapitoly… Smrt sice 
píše tečku, ale Kristus, který je 
vzkříšení a život, k té tečce přidá-
vá další dvě a připravuje nová ne-
besa a novou zemi, novou knihu, 
nekonečný příběh.

MODLITBA: 
Velikonoční sekvence:

Velikonoční oběti  pospěšme chválu 
zapěti, aleluja, aleluja. 

Beránek ovce vykoupil,  když muka 
kříže podstoupil,  aleluja, aleluja. 

Se smrtí život utkal se,  v podivu-
hodném zápase,  aleluja, aleluja. 
Pán žití učinil ten div,  zemřel, 
a v slávě vládne živ,  aleluja, 

aleluja. 
Řekni nám, řekni, Maria,  cos tam 
u skály spatřila,  aleluja, aleluja. 

Prázdný hrob, z něhož vstal můj Pán,  
a plátno, v němž byl omotán, ale-

luja, aleluja. 
Vstal Kristus, naše naděje,  a zve 
nás do Galileje,  aleluja, aleluja. 
Žije náš Král, chcem žíti s ním,  
slitovným Králem vítězným,  

aleluja, aleluja.

Sk 10,34.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9
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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 11. dubna

Druhá neděle velikonoční je 
Svátkem Božího milosrdenství. 
Pán Ježíš řekl polské řeholnici, 
sestře Faustyně: Chci, aby ten ob-
raz (obraz Božího milosrden-
ství)… byl slavnostně posvěcen 
o první neděli po Velikonocích; tato 
neděle má být svátkem Milosrden-
ství. Toužím, aby svátek Milosr-
denství byl útočištěm a úkrytem 
pro všechny duše a zvlášť pro ubo-
hé hříšníky. V tento den je otevřeno 
nitro mého milosrdenství; celé moře 
milostí vylévám do duší, které se ke 
zdroji mého milosrdenství přiblíží. 
Duše, která přijme svátost smíření 
a svaté přijímání, dosáhne úplné-
ho odpuštění vin a trestů; v  tento 
den jsou otevřena všechna stavidla 
Boží, skrze něž proudí milosti; ať se 
žádná duše nebojí ke mně přiblížit, 
i kdyby její hříchy byly jako šarlat. 

MODLITBA: 
Na zrnkách růžence se pomodlete 
Korunku k Božímu milosrdenství. 
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 a našeho Pána 
Ježíše Krista, na smír za hříchy 

naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasu:

Pro jeho bolestné utrpení buď mi-
losrdný k nám i k celému světu.

Na zakončení (třikrát):
Svatý Bože, Svatý Silný, Sva-
tý nesmrtelný, smiluj se nad 

námi a nad celým světem.

Sk 4,32-35; 1Jan 5,1-6; Jan 20,19-31
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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 18. dubna

Tuto neděli čteme o setkání vzkří-
šeného Pána s apoštoly. Ti se nej-
prve při pohledu na Pána zděsili, 
mysleli totiž, že vidí ducha, ale 
když na ně Ježíš promluvil a řekl 
jim: „Pokoj vám,“ strach vystřídala 
radost. 
Také my můžeme mít z některých 
věcí strach. Říkáme si, že to pro 
nás není, to nezvládneme. Ale když 
prvotní obavu překonáme, může-
me zakusit velkou radost a pokoj. 
Buďme tedy odvážní a velkorysí 
ve službě Bohu, církvi i každému 
dobrému dílu. Nabídněme své síly 
a schopnosti.

Může to být např. v nějaké službě 
ve farnosti: 
•	 ministrováním
•	 ve schole zpěvem či hrou na 

hudební nástroj
•	 návštěvou a službou u nemocných
•	 ozdobením kříže či Boží muky 

květinami
•	 zapálením svíce a modlitbou 

na hřbitově
•	 čtením při mši svaté pro do-

spělejší
•	 úklidem v kostele a jeho okolí
•	 tvorbou v misijním klubku
•	 pomocí při letním táboře
•	 a mnoha jinými způsoby

•	

MODLITBA: 
Pomodlete se modlitby Otče 
náš, Zdrávas Maria, Anděle 

Boží a Maria, pomoz.

Sk 3,13-15.17-19; 1Jan 2,1-5; Lk 24,35-48
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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 25. dubna

O čtvrté neděli velikonoční se 
církev modlí za povolání ke kněž-
ství a zasvěcenému životu. Podnět 
k  těmto modlitbám dostáváme 
přímo od Pána Ježíše, který říká: 
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 
Proste proto Pána žně, aby poslal 
dělníky na svou žeň.“

MODLITBA: 
K modlitbě v rodině připoj-

te dnes také modlitbu papeže 
Benedikta XVI. za duchovní 

povolání:

Otče, dej, ať mezi křesťany povsta-
nou četná a svatá kněžská povo-
lání, která by udržovala živou 
víru a střežila převzácnou pa-

mátku tvého Syna prostřednictvím 
kázání slova a udílením svátostí, 
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ 

své věřící. 
 

Daruj nám svaté služebníky tvého 
oltáře, kteří budou pozornými a za-
pálenými strážci Eucharistie, která 
je svátostí Kristova největšího daru 

pro vykoupení světa. 

Povolej služebníky tvého milosr-
denství, kteří by prostřednictvím 
svátosti smíření rozdávali lidem 

radost z tvého odpuštění.  

Dej, Otče, ať církev s radostí při-
jímá četné inspirace Ducha tvého 
Syna, ať v učenlivosti vůči jeho 
ponaučením pečuje o povolání ke 

kněžství a k zasvěcenému životu. 

Pomáhej biskupům, kněžím, jáh-
nům, zasvěceným osobám i všem 
pokřtěným křesťanům, aby věrně 
naplňovali své poslání ve službě 

evangeliu. O to prosíme skrze Kris-
ta, našeho Pána. Amen. 

 

Maria, Královno apoštolů, oroduj 
za nás!

Sk 4,8-12; 1Jan 3,1-2; Jan 10,11-18
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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2. května

Druhé čtení, které o této neděli 
slyšíme, nalezneme v prvním Ja-
nově listu. Apoštol Jan píše vel-
mi často o lásce Boha vůči nám 
a zároveň mnohokrát vybízí, aby-
chom my milovali Jej i své bliž-
ní. Představuje Boží přikázání: 
abychom věřili ve jméno jeho Syna 
Ježíše Krista a navzájem se milo-
vali. A hned na začátku dnešní-
ho úryvku píše: Děti, nemilujme 
jen slovem a jazykem, ale činem, 
doopravdy! Nesmíme zůstat jen 
u slov „mám tě rád“, „pomůžu ti“, 
„navštívím tě“, ale to, co říkáme, 
ať také plníme, aby se o nás ne-
mohlo říci: „Ale skutek utek!“

MODLITBA: 
Modlitba svatého Kolumbána za 

lásku: 

Hospodine, ve jménu Ježíše Krista, 
tvého Syna a mého Boha, tě prosím: 

Dej mi takovou lásku, která nikdy 
nehasne. Ať se moje svítilna dá 

zapálit, a nedá zhasit. Ať mě hřeje 
a druhým svítí. A ty, Kriste, náš 

nejmilejší Spasiteli, rač naše svítil-
ny zapálit. 

Ať trvale svítí v tvém chrámě 
a od tebe, věčné Světlo, ať dostá-

vají světlo nehasnoucí, aby se naše 
temnoty rozjasnily a my abychom 

zaplašovali temnoty světa. 

Prosím tě, můj Ježíši, dávej mé 
svítilně hojnost svého světla, ať se 
mi v jeho záři objeví svatyně sva-
tých tvého velikého chrámu, do níž 

vstupuješ jako věčný Velekněz. 

Abych ustavičně jen tebe viděl, na 
tebe hleděl a po tobě toužil. Aby 
se moje láska obracela jen k tobě 

a moje svítilna stále svítila a hořela 
před tebou. 

Sk 9,26-31; 1Jan 3,18-24; Jan 15,1-8
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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9. května

V evangeliu pro tuto neděli uslyšíme 
Ježíšova slova, která říká svým učed-
níkům: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já 
jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, 
abyste šli a přinášeli užitek a váš uži-
tek aby byl trvalý.
Věříme, že každý z nás má své osob-
ní povolání, tedy životní úkol, který 
mu Bůh předkládá a kterého se člo-
věk má zhostit. Rozpoznáme-li toto 
své poslání, odpovíme-li na něj svým 
ochotným souhlasem, pak můžeme 
během svého života získat slávu 
Bohu, světu užitek a sobě radost 
a pokoj.
Uveďme si dva příklady, jeden se 
týká životního poslání světce, druhý 
známého komika:
Svatý Alfons, narozený roku 1696 
poblíž Neapole v Itálii, pocházel ze 
šlechtické rodiny. Byl velmi nada-
ný. Měl vlohy pro básnictví, hudbu 
i malířství a k tomu všemu byl vyni-
kajícím studentem. Již v 16 letech 
dosáhl titulu doktor občanského 
i kanonického práva. Stal se vyhle-
dávaným advokátem. Přesto: nebylo 
to jeho životní poslání. Ve 30 letech 
byl vysvěcen na kněze, později se 
stal biskupem a zakladatelem kon-
gregace Nejsvětějšího Vykupitele, 
redemptoristů.

Veliký francouzský herec, který již 
více než 50 let díky svým komediál-
ním filmům dokáže diváky rozesmát 
až k slzám, Louis de Funès, vystřídal 
mnoho zaměstnání, než se stal fil-
movým hercem: od prodavače přes 
účetního, kožešníka či pianistu. To 
mu bylo již přes čtyřicet let. Kdo by 
dnes neznal úžasné role četníka ze 
saint Tropez.

MODLITBA:
K vámi zvoleným modlitbám při-
pojte modlitbu svatého Alfonse: 
Milosrdná Panno, potěš mne! 

Vypros mi lítost nad mými hříchy! 
Vypros mi sílu, abych se polepšil 
a věrně sloužil Bohu v životě, jenž 

mi ještě zbývá. Amen.

Sk 10,25-26.34-35.44-48; 1Jan 4,7-10; Jan 15,9-17
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7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 16. května

Ve čtvrtek 13. května jsme si při-
pomněli událost, která nastala 
před více než sto lety v Por-
tugalsku, poblíž města Fatimy, 
a sice zjevení Panny Marie třem 
malým dětem: Lucii, Františ-
kovi a Hyacintě, když pásly ovce 
v údolí Iria. Panna Maria se jim 
zjevovala vždy 13. den v měsíci 
po šest měsíců, tedy od května 
do října. Dětem předala poselství: 
aby se denně modlily růženec, 
aby se modlily za mír (právě 
probíhala První světová vál-
ka) a v modlitbách nezapomí-
naly ani na Svatého otce. Řekla 
jim, aby přinášely oběti za obrá-
cení hříšníků. Zjevila jim také své 
Neposkvrněné Srdce, které má 
být uctíváno. Úcta k Srdci Ma-
riinu spočívá v odevzdání svého 
života Panně Marii, jež je Nepo-
skvrněná, tedy uchráněna jakého-
koli hříchu. Je to snaha nastolit ve 
světě vládu Lásky, kterou bojuje-
me proti zlu ve světě. Odpovídá 
to slovům apoštola Pavla, aby-
chom „zlo přemáhali dobrem“.

MODLITBA: 
Pomodlete se modlitbu růžence 
za obrácení hříšníků, za mír 

ve světě a za Svatého otce.

Sk 1,15-17.20-26; 1Jan 4,11-16; Jan 17,11-19
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SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 23. května

Duch Svatý je třetí božská osoba. 
Ve vyznání víry o něm říkáme, že 
je Pánem a Dárcem života. 

MODLITBA: 
Vzývejte Ducha Svatého a proste 
Jej o vedení v životě, osvíce-
ní rozumu a oživení mrtvých 
míst v srdci, aby On ve vás 

miloval a vaším prostřednictvím 
posvěcoval svět:

Odpovídejme: Přijď k nám! 
Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce 

i Syna, - přijď k nám. 
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci 

i Synu, - přijď k nám. 
Dare nejvyššího Boha, 

- přijď k nám. 
Paprsku nebeského světla, 

- přijď k nám. 
Původce všeho dobra, 

- přijď k nám. 
Prameni života, - přijď k nám. 

Ohni všechno stravující, 
- přijď k nám. 

Duchu lásky a pravdy, 
- přijď k nám. 

Duchu moudrosti a rozumu, 
- přijď k nám. 

Duchu rady a síly, - přijď k nám. 

Duchu vědění a zbožnosti, 
- přijď k nám. 

Duchu bázně Boží, - přijď k nám. 
Duchu míru a mírnosti, 

- přijď k nám. 
Duchu čistoty, - přijď k nám.

Modleme se: Bože, Duchu svatý, 
klaníme se ti v hloubi svého 

srdce a děkujeme ti, že v něm 
přebýváš. Prosíme tě, rozmnož 
v nás víru, naději a lásku, aby se 
naše srdce stala tvým pravým 

chrámem. Neboť ty žiješ a kralu-
ješ s Otcem i Synem po všechny 

věky věků. Amen. 

Sk 2,1-11; 1Kor 12,3-7.12-13; Jan 20,19-23
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SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 30. května

Minulou neděli jsme slavili slav-
nost Seslání Ducha Svatého. 
Sesláním Ducha Svatého bylo 
zjeveno tajemství Boha jako Nej-
světější Trojice. Lidem se zjevil 
Bůh Otec jako Stvořitel světa, 
zjevil se jeho Syn, Kristus Ježíš, 
Spasitel světa a také Duch Sva-
tý jako ten, který ve světě zůstá-
vá a nás posvěcuje.
Při slavení eucharistie si povšim-
něme tří liturgických postojů 
kněze, které nás k tajemství Nej-
světější Trojice odkazují:
Rozepjaté ruce a dlaně směřující 
k nebi nás odkazují k Bohu Otci.
Ruce sepjaté a přiložené k srdci 
nás odkazují k Bohu Synu, který 
se stal člověkem.
Vkládání rukou nás odkazu-
je k Duchu Svatému, který byl 
seslán, aby svou mocí posvě-
coval a propojil minulé děje 
spásy s přítomností. 

MODLITBA: 
Pomodlete se Věřím v Boha, 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva 
Otci a následující hymnus:

Ó Nejsvětější Trojice Božská, 
ó svatý, svatý, svatý, Bože jediné 
podstaty; budiž od nás ctěn, chvá-

len, ve třech osobách Bůh jeden. 
Ó nevystihlá všemohoucnosti bož-
ská, ty jsi všecko stvořila, mocnou 

krásou obdařila, od tebe všecko 
plyne, bez tebe míjí a hyne. 

Ó vševědoucí moudrosti božská, co 
se svítí na nebi i co se vidí na zemi, 
vše jsi moudře zřídila, čas i život 

vyměřila. 
Ó nevýslovná dobroto božská, ty 
všecko opatruješ, ty chráníš 

a oživuješ, pokrm i oděv dáváš, své 
stvoření zachováváš. 

Ó přepodivná prozřetelnosti bož-
ská, tvé soudy jsou propastné, tvé 

cíle však jsou bezpečné, všecko dobře 
spravuješ, v svém řízení 

nechybuješ. Amen. 

Dt 4,32-34.39-40; Řím 8,14-17; Mt 28,16-20
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10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. června

V pátek 11. června budeme sla-
vit slavnost Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. Téměř ve všech starších 
kostelech nalezneme sochu či ob-
raz Ježíšova Srdce. Božské Srdce 
Páně vyjadřuje velikost a sílu lás-
ky, kterou k nám Bůh má a která 
byla zjevena v Ježíši Kristu, Bo-
žím Synu. Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jednorozeného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahy-
nul, ale měl život věčný. ( Jan 3,16) 
Úcta k Srdci Ježíšovu má svůj po-
čátek na Kalvárii v probodeném 
Srdci Ježíšovu, z něhož vyšla krev 
a voda. A za svůj cíl si klade ob-
novené srdce lidí podle Ježíšova 
Srdce. Tedy mít srdce podle Pána 
Ježíše:
- v lásce
- ve ctnostech
- v úmyslech

MODLITBA: 
Pomodlete se modlitbu odevzdání 

se Srdci Ježíšovu:

Ježíši, Vykupiteli lidského po-
kolení, shlédni na nás, pokorně 

klečící před tvým oltářem:  
Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat. 

Abychom se s tebou ještě vroucně-
ji mohli spojit, proto se dnes každý 
z nás dobrovolně zasvěcuje tvému 

Srdci. Mnozí lidé tě dosud nepo-
znali, mnozí tvými přikázáními 

pohrdli a odmítli tě;  smiluj se nad 
nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni 

je všechny na své svaté Srdce. Buď, 
Pane, králem nejen svých věrných, 
kteří tě nikdy neopustili, ale i mar-
notratných synů, aby se vrátili brzo 
do otcovského domu a nezhynuli 

hladem a bídou. Buď, Pane, krá-
lem i těch, které od tebe oddělily 
mylné názory a rozkol; povolej je 

k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby 
byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj 
své církvi pokoj a svobodu, pro-

půjč všem národům mír a jistotu. 
Ať ze všech končin země zaznívá 

jeden hlas: Sláva božskému Srd-
ci, které nám přineslo spásu. Jemu buď 

čest a chvála navěky. Amen. 

Gn 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. června

V půli června je již většina se-
men, z nichž mají vyrůst květiny, 
zelenina či jiné plodiny, zaseta. 
V evangeliu pro tuto neděli usly-
šíme: Boží království je podobné 
člověku, který zaseje do země se-
meno; ať spí, nebo je vzhůru, ve 
dne i v noci, semeno klíčí a roste, on 
ani neví jak. Třebaže semínka klí-
čí a rostou nepozorovaně, víme, že 
jim musíme v růstu napomáhat: 
kypřením, zálivkou, hnojením, 
apod. Stejně tak, pokud chceme 
sami vyrůst v pořádné lidi, musí-
me se nechat vést rodiči a učiteli, 
svědomitě se učit a zamýšlet se 
nad tím, co je správné, a co nikoli.
 

MODLITBA:
Pomodlete se v rodině za uči-
tele a vychovatele. Také oni si 

po namáhavé práci ve škole při 
vyučování budou moci o letních 
prázdninách odpočinout. Mů-
žete jednotlivé učitele jmenovat  
a za každého pak se pomodlit 

jeden Otče náš.

Ez 14,22-24; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. června

Blíží se letní prázdniny. Asi už 
budete vědět, co vás o nich čeká. 
Kam pojedete na dovolenou, kte-
ré přátele navštívíte. Hlavní ná-
plní prázdnin bude odpočinek. 
Jistě mi dáte za pravdu, že je to 
tak správně, že se sluší, abychom 
si po práci a školní námaze od-
počinuli. Nicméně můžeme po-
hlížet na prázdniny také jako na 
dobu, kdy můžeme to, co jsme 
se ve škole během roku naučili, 
v dobrém využít. Uvedu příklady:
Naučili jsme se psát? Můžeme 
napsat babičce, dědečkovi, tetič-
ce, strýčkovi či kamarádovi dopis 
a potěšit je.
Naučili jsme se číst? Můžeme si 
během prázdnin přečíst knížku či 
mladšímu sourozenci před spa-
ním přečíst pohádku.
Naučili jsme se počítat? Teď už 
pro nás nebude těžké jít místo 
rodičů na nákup do obchodu.
Všechno, co se naučíme ve ško-
le nebo v domácnosti, nám může 
velmi dobře prospět, abychom si 
dobrými skutky pootevírali bránu 
do nebe. Odpočiňme si, radujme 
se, ale nepromarněme prázdniny!

MODLITBA: 
Pomodlete se desátek růžence 
s rozjímáním tajemství o tom, 
jak Ježíš hlásal Boží království  

a vyzýval k pokání.

 

Job 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4, 35-41
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VybaRVi
štolu

zelenou
baRVou HMÍSTO

PRO
SAMOLEPKU

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. června

Tak už je to tady! Poslední neděle 
před prázdninami. Bohu díky za 
uplynulý školní rok. Díky učite-
lům, díky rodičům, kteří svým dě-
tem při učení pomáhali. Díky 
také všem, kteří tuto brožurku 
využili ke společné modlitbě 
v rodině. Doporučuji ji nevyha-
zovat, ale uschovat. Najdete v ní 
totiž mnohé náměty k modlitbě. 
Svěřme se na začátku prázdnin 
do ochrany andělů strážných. Oni 
jsou naši neviditelní průvodci a 
přímluvci u Božího trůnu. Cír-
kev je nepřestává vzývat a prosit 
o pomoc. Všimněme si modliteb 
při mši svaté, některé jsou přímo 
modlitbami andělskými:
Úkon kajícnosti: … proto prosím 
Matku Boží, Pannu Marii, všech-
ny anděly a svaté, abyste se za mne 
u Boha přimlouvali…
Chvalozpěv Sláva na výsostech 
Bohu nám připomíná slova, která 
andělé zpívali při narození Pána 
Ježíše.
Ve chvalozpěvu Svatý, svatý za-
znívají slova, která pronesl anděl 
před prorokem Izaiášem.
V První eucharistické modlitbě 
prosíme Boha, aby přikázal své-
mu svatému andělu, aby oběť, 
která je přinášena na oltáři, pře-
nesl na oltář nebeský.

MODLITBA: 
Poprosme o vedení své anděly 

strážné modlitbou Anděle Boží.

Mdr 1,13-15.2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43
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PŘÍLOHA MODLITEB
Otče náš

Otče náš, jenž jsi na nebesích, 
posvěť se jméno tvé. Přijď krá-
lovství 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 odpou-

štíme našim viníkům. 
A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého. Amen.  

Zdrávas Maria
Zdrávas Maria, milostiplná, Pán 
s tebou. Požehnaná jsi mezi že-
nami a požehnaný je plod života 

tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros 
za nás hříšné nyní i v hodinu 

smrti naší. Amen.

Doxologie
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, 

jako byla na počátku, 
i nyní i vždycky 

a na věky věků. Amen.

Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemo-

houcího, Stvořitele nebe i země, 
i v Ježíše Krista, Syna jeho jedi-
ného, 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 ne-
besa, sedí po pravici Boha, Otce 

všemohoucího; odtud přijde sou-
dit živé i mrtvé. Věřím v Ducha 
svatého, svatou církev obecnou, 
společenství svatých, odpuště-
ní hříchů, vzkříšení těla a život 

věčný. Amen.
 

Nicejsko-cařihradské 
vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce vše-
mohoucího, Stvořitele nebe i země, 
všeho viditelného i neviditelné-
ho. Věřím v jednoho Pána, Ježíše 
Krista, jednorozeného Syna Bo-
žího, který se zrodil z Otce pře-
de všemi věky: Bůh z Boha, 
Světlo ze Světla, pravý Bůh 

z pravého Boha, zrozený, nestvo-
řený, jedné podstaty s Otcem: 

skrze něho všechno je stvořeno. 
On pro nás lidi a pro naši spásu 
sestoupil z nebe. Skrze Ducha 

svatého přijal tělo z Marie Panny 
a stal se člověkem. Byl za nás 

ukřižován, za dnů Poncia Piláta 
byl umučen a pohřben. Třetího 
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dne vstal z mrtvých podle Písma. 
Vstoupil do nebe, sedí po pravici 
Otce. A znovu přijde, ve slávě, 

soudit živé i mrtvé 
a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha svatého, 
pána a dárce života, který z Otce 
i Syna vychází, s Otcem i Synem 

je zároveň uctíván a oslavován 
a mluvil ústy proroků. Věřím 
v jednu, svatou, všeobecnou, 

apoštolskou církev. Vyznávám 
jeden křest na odpuštění hříchů. 
Očekávám vzkříšení mrtvých 
a život budoucího věku. Amen. 

Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srd-
ce svých věrných a zapal v nich 
oheň své lásky. Sešli svého Du-
cha a všechno bude stvořeno.

A obnovíš tvář země. 
Modleme se: Bože, ty nám sesí-
láš svého Ducha, aby nás osvě-

coval světlem pravdy; dej, ať nám 
tato jeho pomoc nikdy nechybí, 
abychom se dobře rozhodovali 

a správně jednali. 
Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen.

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, 

svatá Boží Rodičko. Neodmítej 
naše prosby v našich potřebách, 
ale ode všeho nebezpečí vysvo-
boď nás vždycky, Panno slavná 

a požehnaná! Paní naše, pro-
střednice naše, orodovnice naše, 
u Syna nám smilování vypros, 

Synu svému nás doporuč, k Synu 
svému nás doprovoď.

zdrávas královno
Zdrávas Královno, matko 

milosrdenství, živote, slad-
kosti 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 pře-

sladká, 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. 
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Chvalozpěv Panny 
Marie (Magnificat)

Velebí má duše Hospodina 
a můj duch jásá v Bohu, mém 

spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou 

služebnici.
Od této chvíle mě budou blaho-

slavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který 

je mocný.  
Jeho jméno je svaté. A jeho mi-
losrdenství 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 Izrae-

le,  pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,  Abra-

hámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždyc-

ky  a na věky věků. Amen.

Anděle Boží, strážce můj
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.

Svatý Michaeli, archanděle
Svatý Michaeli, archanděle, 

opatruj nás v boji proti zlobě 
a úkladům ďáblovým. 
Buď nám ochranou. 

Přikaž jemu, Bože, pokorně 
prosíme: 

A ty, kníže vojska nebeského, 
uvrhni satana a jiné duchy zlé, 
kteří ke zkáze duší světem ob-
cházejí, božskou mocí do pro-

pasti pekelné. 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.

Odpočinutí věčné
Odpočinutí věčné dej všem ze-

mřelým, Pane, a světlo věčné 
ať jim svítí, ať odpočívají ve 

svatém pokoji. 
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Modlitba za našeho biskupa
Pane Ježíši, dobrý pastýři své 
církve, prosíme tě, pomáhej 

našemu biskupovi. Ať tě mezi 
námi vždy důstojně zastupuje. 
Ať nám jeho horlivost dodává 

nadšení, ať nás povzbuzuje jeho 
jednání, povznáší jeho láska, 

posiluje jeho trpělivost. Ať nás 
vede tvým učením. Ať nás po-
svěcuje, abychom byli svatým 

lidem a sloužili Bohu bez úho-
ny v duchu a v pravdě. Udržuj 
všechny biskupy v jednotě víry, 
ve vzájemné svornosti, v odda-
nosti biskupu římskému. Pošli 
jim svědomité rádce a ochotné 
pomocníky z řad kněží i laiků. 
Ať všichni, shromážděni kolem 
svého biskupa na zemi, můžeme 
se, Pane, s tebou radovat v nebi. 

Za kněze ve farnosti
Pane Ježíši , děkujeme ti , 

že máme mezi sebou kněze, tvé-
ho služebníka a správce Božích 

tajemství. Prosíme tě, dej mu věr-
nost a vytrvalost v tak svaté službě 
a nám živou víru, žes ho poslal ty. 
Učinils jej naším duchovním 

vůdcem: dej mu ducha moud-
rosti 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 vzá-
jemné pochopení. Dej mu zdraví 
pro jeho těžkou službu. Ať je na-
ším 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. 

Desatero Božích přikázání
1. V jednoho Boha věřiti budeš.

2. Nevezmeš jména Božího 
nadarmo.

3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, 
abys dlouho živ byl a dobře se 

ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ.

6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.

8. Nepromluvíš křivého svědectví 
proti bližnímu svému.

9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.
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