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S církevním schválením č.j. 2822/2021 ze dne 5.5. 2021. 

Mons. Antonín Basler, generální vikář



Úvodem

Milé děti, bratři a sestry, právě jste otevřeli brožurku, připra-
venou ve farnosti Povýšení svatého Kříže v Hustopečích nad 
Bečvou na letošní školní rok 2021/2022. Tato brožurka, která 

má posloužit ke společné modlitbě v rodině, vychází již popáté. Rok 
od roku nachází mezi dětmi i rodiči nové přátele. Na deset měsíců se 
stává malým průvodcem při prožívání církevního roku. 

Na jejích stránkách pro každou neděli zpravidla naleznete:
• krátký text uvádějící do slavení neděle či připomínající 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
• obrysovou kresbu kněze a výzvu k vybarvení štóly v dané liturgické 
barvě

Tuto brožurku nejlépe využijete, když se v sobotu  večer sejdete 
v rodině ke společné modlitbě, zapálíte svíci, přečtete si krátké 
uvedení do neděle, v Písmu svatém vyhledáte liturgické texty, 
které si můžete rovněž přečíst a připojíte modlitbu. 

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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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

23. NeDěLe V meZIDOBÍ
5. září

Jako abeceda začíná písmen-
kem A, tak i naše modlitba 
zpravidla začíná základním 

znamením křesťanů, kterým je 
kříž. Znamením kříže může začí-
nat také naše práce, naše učení, 
snídaně, oběd i večeře  a třeba 
i vstávání a uléhání do postele.
Když se žehnáme znamením kří-
že, vyznáváme křesťanskou víru 
v Boha Otce, Syna a Ducha Sva-
tého. Zároveň si připomínáme 
nástroj našeho vykoupení.

Rozlišujeme kříž velký (od 
čela k srdci, od levého ramene 
k pravému) a kříž malý (malými 
křížky se označujeme na čele, 
abychom o Ježíši uvažovali, na 
ústech, abychom o něm a s ním 
rádi mluvili a na srdci, abychom 
jej milovali).

Kříž nesmí scházet na věži žád-
ného kostela, aby jako maják 
spásy přitahoval již z dálky náš 
pohled k Božímu domu. Kříž ne-
smí scházet v žádné křesťanské 
domácnosti. Kříž nesmí scházet 
nikomu z nás, ať už zavěšený na 
řetízku kolem krku, na růženci, 
který nosíme stále s sebou v kap-
se od kalhot nebo na psacím stole 
doma či v zaměstnání.

Znamením kříže se často žeh-
nejme, a setkáme-li se s knězem, 
neopomeňme jej požádat o po-
žehnání. Velmi si také važme 
požehnání rodičovského.

Iz 35,4-7; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37

mODLItBA
Ke společné modlitbě Věřím 
v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria 
a Sláva Otci připojte píseň č. 317 

z Kancionálu Svatý kříži. 

Modlitbu můžete ukončit polí-
bením kříže. Tímto vyjádříme 
svoji úctu k nástroji našeho 
vykoupení a lásku k Pánu Ježíši 
Kristu, který byl pro nás na kříži 

umučen.

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

24. NeDěLe V meZIDOBÍ
12. září

Iz 50,5-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Dnes mají svátek všechny Marie, 
Marušky, Majky, Marunky, Májy, 
Máně a Mařenky. Všechny tyto 

a mnohé další odvozují své jméno od 
jména, které  pochází z hebrejštiny a zní 
Mirjam. Co znamená toto jméno? Nej-
častěji se uvádí, že toto jméno lze pře-
ložit jako „hořké moře“ anebo „kapka 
moře“. Svatý Bernard přikládá tomuto 
jménu význam následující:

Promluvme též několik slov o tomto 
jméně, jež znamená hvězda mořská a jež 
se Matce Panně připisuje skutečně velmi 
vhodně. Její přirovnání k hvězdě je vhodné 
a přiléhavé, poněvadž jako hvězda vysílá 
paprsek, aniž by tím byla porušena, tak 
i Panna porodila Syna, aniž by ji porušil. 
Jako paprsek nezmenšuje zář hvězdy, tak 
ani Syn nezmenšil neporušenost matky. 
Ona je vznešená hvězda vzešlá z Jákoba, 
jejíž paprsek ozařuje celý svět, jejíž zář se 
skvěje i na nebi a proniká i do podzemí, do-
konce prosvětluje i zemi a zahřívá více mysl 
než tělo, hýčká, svlažuje ctnosti a vysušuje 
neřesti. Ona je vskutku přeslavná a vzne-
šená hvězda, nutně vyzdvižená nad toto 
rozsáhlé a obrovské moře, kdy se skvěje 
zásluhami a září příklady. Ó, kdokoliv po-
znáváš ve veletoku světa, že nekráčíš 

po pevné půdě, ale spíše se zmítáš v bouřích 
a vichřicích, neodvracej se od záře této 
hvězdy, abys nezmizel v oné bouři. Jestliže 
se na tebe ženou vichry pokušení, narážíš-
-li na skaliska útrap, pohlédni na tu hvěz-
du, vzývej Marii. Jestliže se zmítáš ve vlnách 
pýchy, ctižádosti, jestliže toneš ve vlnách na-
ctiutrhání a řevnivosti, obrať se k té hvězdě, 
volej Marii. Jestliže hněv nebo pýcha nebo 
nástraha těla ohrožuje lodičku tvé mysli, 
vzhlédni k Marii. Jestliže znepokojen tíhou 
vin, zmaten ošklivostí svědomí, přestrašen 
hrůzou soudu toneš v hlubinách žalu a v pro-
pasti zoufalství, vzpomeň si na Marii. V ne-
bezpečích, úzkostech i pochybách pama-
tuj na Marii, vzývej Marii. Nechť neumlká 
její jméno na rtech, nechť neumlká v srdci; 
a abys dosáhl pomoci její přímluvy, neo-
pouštěj příkladu jejího života. Když ji ná-
sleduješ, nezajdeš na scestí, když ji vzýváš, 
nezoufáš, když ji máš na paměti, nezblou-
díš. Když ji máš ve svém srdci, neklesneš, 
když ji máš za ochránkyni, nebudeš v ne-
jistotě, za jejího vůdcovství dojdeš k cíli, a tak 
sám na sobě poznáš, jak vhodně bylo řeče-
no: „A jméno té panny bylo Maria.“ 

  
mODLItBA

Pomodlete se modlitbu
od svatého Bernarda:

Pamatuj, láskyhodná Panno Ma-
ria, že nikdy nebylo slýcháno, 
abys opustila toho, kdo se utí-
kal pod tvou ochranu, kdo vzý-
val tvou moc, kdo prosil o tvou 
přímluvu. V této důvěře se také já 
k tobě utíkám, Panno panen a Mat-
ko. K tobě přicházím, před tebou 
stojím, já kající hříšník. Dobrá 
Matko Slova, neodvracej se od 

mých slov, ale slyš je a vyslyš.

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

25. NeDěLe V meZIDOBÍ
19. září

Mdr 2,12.17-20; Jak 3,16-4,3; Mk 9,30-37

V evangeliu této neděle usly-
šíme o tom, jak se učedníci 
dohadují, kdo z nich je nej-

větší. Ne největší jako nejvyšší 
co do vzrůstu, ale největší co do 
slávy či důležitosti. Dnešním ja-
zykem bychom řekli: Kdo z nich 
patří k ViP? Kdo z nich náleží k nej-
důležitějším osobnostem pro spo-
lečnost?

Pán Ježíš učedníkům říká: Kdo 
chce být první, ať je ze všech po-
slední a služebníkem všech. Těmito 
slovy poučil učedníky, a poučuje 
i nás, že se má člověk na prvním 
místě snažit být velikým před 
Bohem. Má žít v pokoře a usilo-
vat o růst Božího království ve 
světě: království pravdy a života, 
svatosti a milosti, spravedlnosti, 
lásky a pokoje. Chceme-li tedy 

být velikými před Bohem, nauč-
me se druhým dávat přednost, 
radovat se z toho, když se jim 
daří a sami se spokojit s málem. 

mODLItBA
Pomodlete se modlitbu svatého 

Františka z Assisi: 

Pane, udělej ze mne nástroj svého 
pokoje:

- kde je nenávist,
tam ať přináším lásku,

– kde je křivda,
ať přináším odpuštění,

– kde je nesvár, ať přináším jednotu,
– kde je omyl, ať přináším pravdu,

– kde je pochybnost,
ať přináším víru,

– kde je zoufalství,
ať přináším naději,

– kde je temnota, ať přináším světlo,
– kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik být
utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat, 

být milován, jako spíše milovat.

Neboť tak jest:
- kdo se dává, ten přijímá,
- kdo na sebe zapomíná,

ten je nalézán,
- kdo odpouští, tomu se odpouští,

- kdo umírá, ten povstává
k věčnému životu.

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

26. NeDěLe V meZIDOBÍ
26. září

Nm 11,25-29; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Kdokoli vám podá číši vody pro-
to, že jste Kristovi, amen, pravím 
vám: nepřijde o svou odměnu. To 

jsou slova Pána Ježíše, která dopro-
vázejí tuto neděli. 

Jedna ze základních pravd křes-
ťanské víry zní: „Bůh je nejvýš spra-
vedlivý.“ Jednoduše lze říci, že Bůh 
dobro odmění a zlo potrestá. Dává 
každému to, co si zaslouží. Nicméně 
před potrestáním mnohokrát tluče na 
bránu svědomí jeho milost a vyzývá 
k nápravě života. Když ji člověk přijme 
a Kristu otevře, dosáhne odpuštění 
hříchů a zlo se rozředí v moři Božího 
milosrdenství.

Znát šest základních pravd křesťan-
ské víry, patří k učivu náboženské vý-
chovy. Podobně jako Desatero Božích 
přikázání nebo sedmero hlavních hří-
chů bychom měli na celý život uložit 
v paměti i tyto pravdy naší víry.

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.

Jsou tři božské osoby: Otec,
Syn a Duch Svatý.

Bůh Syn se stal člověkem, aby nás 
svou smrtí na kříži vykoupil 

a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.

Milosti Boží je k spasení nevyhnutel-
ně potřeba.

mODLItBA  
Když pro druhé vykonáme sku-
tek tělesného milosrdenství, 
třeba podáme číši vody, nepři-
jdeme o svou odměnu. Zajisté 
nám Bůh dobrem odplatí i za 
jakýkoli skutek duchovního 
milosrdenství. Jedním z tako-
vých je modlitba. Pomodlete 
se tedy modlitbu za Kristovy 
služebníky: biskupy a kněze a 
všechny, kdo slouží Kristovu 

evangeliu.

ZELENOU



—8—

MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

27. NeDěLe V meZIDOBÍ
3. října

Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16

Ve čtení této neděle z Prv-
ní knihy Mojžíšovy se píše 
o stvoření ženy pro muže. 

Bůh řekl: „Není dobré, že člověk 
je sám. Udělám mu pomocníka, 
který by se k němu hodil.“ 

Můžeme se skamarádit s kolo-
běžkou, autem, mobilním telefo-
nem nebo křečkem či pejskem, 
ale nikdy to přátelství nebude 
jako to, které může vzniknout 
mezi dvěma lidmi. Svatý Augus-
tin píše: „i když by nás sužovala 
chudoba, tížil žal, zneklidňovala 
tělesná nemoc, působilo nám 
bolest vyhnanství, nebo trápila 
jakákoliv jiná těžkost, avšak byli 
by nám na blízku lidé, kteří se 
nejen umějí radovat s radujícími, 
ale také plakat s plačícími, kteří 
dokážou říci slovo útěchy a ho-

vořit s láskou, velká část hořkosti 
by byla odstraněna.“  

mODLItBA  
Děkujme velmi Pánu Bohu, 
pokud máme opravdové 
přátele, protože není dobré, 
aby byl člověk sám. Dnes se 
za přátele, spolužáky a zná-
mé pomodleme chvalozpěv 
Panny Marie, který pronesla 
při setkání se svou příbuz-
nou Alžbětou. Nalezneme jej 

v příloze modliteb.

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

28. NeDěLe V meZIDOBÍ
10. října

Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-3o

V       evangeliu této neděle uslyšíme: 
Děti, jak je těžké vejít do Božího 
království! Spíše projde velbloud 

uchem jehly, než vejde bohatý do Božího 
království.

Mnohem víc, než abychom byli chudí 
jak kostelní myš, bez šatů a bez domova, 
nás Pán vybízí, abychom žili skromně. 
Abychom se radovali z toho, že máme, 
co jíst a do čeho se obléci, že máme 
střechu nad hlavou. Všechno, co je na-

ším majetkem, stejně jako všechny 
naše dovednosti a talenty, to vše má 
sloužit také druhým. Kdyby tomu tak 
nebylo a jen bychom si sobecky vše 
nechávali pro sebe, pak bychom se 
podobali onomu boháči, který se do 
nebe nedostane. Spíše projde vel-
bloud uchem jehly.  

mODLItBA
K modlitbám dnes připojte svá 
poděkování Pánu Bohu za to, co se 
často považuje za samozřejmost. 

Jistě takových poděkování
vymyslíte daleko více:

Díky, Bože, za tvou lásku!
- že máme domov
- že žijeme v míru

- že máme co jíst a pít
- že nás šat chrání před zimou

- že máme školní pomůcky

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

29. NeDěLe V meZIDOBÍ
17. října

Iz 53,10-11; Žid 4,14-16; Mk 10,35-45

V pondělí 18. října bude mít 
svátek sv. Lukáš. Je to je-
den ze čtyř evangelistů, 

tedy těch, kdo sepsali v prvním 
století příběh o Ježíšově životě, 
smrti a vzkříšení a jejichž vypra-
vování Církev přijala jako Boží 
slovo. Evangelista Lukáš byl lé-
kařem, spisovatelem a dle staré 
tradice také malířem. Musel být 
velmi nadaný. Je mu připisová-
no autorství nejstarších marián-
ských ikon.  Můžeme si předsta-
vit, jak se sv. Lukáš při malování 
v ateliéru Panny Marie podrobně 
zeptal na vše, co se týkalo jejího 
Syna, a to, co slyšel, pak v evan-
geliu sepsal. informace o Ježíšo-
vě životě mohl však získat ještě 
na jiných místech. O Pánu Ježíši si 
první křesťané totiž rádi vyprávě-

li - především „vyprávěli“, neboť 
málokdo uměl číst a psát, a papír či 
pergamen byl drahou záležitostí. 
Svatý Lukáš se o životě Ježíšově 
dověděl také od apoštola Pavla, 
kterého znal a pomáhal mu. Pavel 
pak toho věděl mnoho přímo od 
dvanácti apoštolů.

Kéž je také kolem nás mnoho 
těch, kteří rádi vyprávějí o Pánu 
Ježíši, ba co více: kéž i my rádi o něm 
vypravujeme, a to nejen slovy, 
ale i příkladem svého zbožného 
života.

mODLItBA
Připojte modlitbu papeže 

Benedikta XVi.:
Svatá Maria, Matko Boží, tys da-
rovala světu pravé světlo, Ježí-
še, svého syna – Syna Božího. Ty 
ses bezvýhradně odevzdala Bo-
žímu 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 oprav-
dové lásky a uprostřed žízní-
cího světa byli pramenem živé 

vody. Amen. 

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

30. NeDěLe V meZIDOBÍ
24. října

Jer 31,7-9; Žid 5,1-6; Mk 10,46-52

Velikými přáteli Církve jsou sva-
tí. Muži, ženy i děti, kteří během 
svého života napodobili Pána 

Ježíše ve své lásce k Bohu a bližním, 
nezůstávají nepovšimnuti. Každý rok 
je některý z takových přátel Krista 
a Církve prohlášen za svatého. Tako-
vým prohlášením se stvrzuje, že ten 
či onen, ta či ona dosáhli po životě na 
této zemi nebeského království. Vě-
řící jsou pak povzbuzeni k tomu, aby 
se na Boha obraceli prostřednictvím 
jejich přímluv neboli orodování. Bůh, 
kterého oni ve světě nade vše milo-
vali, jim v nebi dává výsadu. Stávají se 
patrony, tj. ochránci v různých zále-
žitostech. Jedni jsou ochránci celých 
národů, jiní ochránci ve výkonu růz-
ných řemesel a další třeba ochránci 
před nemocemi. 

Když dnes slavíme Misijní neděli, 
můžeme o pomoc při šíření evangelia 

poprosit patronku misií. Tou je sv. Te-
rezie z Lisieux.  Před svou smrtí řekla: 
„Vždycky jsem plnila vůli Boží. Dou-
fám proto, že po smrti bude Bůh také 
plnit má přání. Chci trávit své nebe 
tím, že budu na zemi neustále pomá-
hat jiným. Po své smrti sešlu na zemi 
déšť růží.“ 

mODLItBA
K modlitbám připojme i tuto

od svaté Terezie z Lisieux:
Bože můj, blažená Trojice! Toužím 
tě milovat a působit, abys byl mi-
lován. Chci pracovati k oslavení 
Církve svaté, zachraňujíc duše na 
zemi a vysvobozujíc ty, které trpí 
v očistci. Dychtím naplnit doko-
nale tvou vůli a dosáhnout toho 
stupně slávy, který jsi mně při-
pravil ve svém království. Zkrátka, 
toužím se stát svatou. Avšak cítím 
svou slabost, a proto tě prosím, 

Bože, buď ty sám mou svatostí!  

ZELENOU
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MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

31. NeDěLe V meZIDOBÍ
31. října

Dt 6,2-6; Žid 7,23-28; Mk 12, 28-34

Od pondělí začíná týden 
modliteb za duše zemře-
lých. Božímu milosrden-

ství budeme v modlitbě svěřo-
vat duše v očistci, aby jim bylo 
dopřáno vejít do radosti věčné. 
Nejvíce jim na této cestě do 
nebe pomůže slavení mše sva-
té a získávání odpustků. Kdo po 
svaté zpovědi s čistou duší při-
jme Eucharistii, ten při návštěvě 
hřbitova, pomodlí-li se za duše 
v očistci a na úmysly Svatého 
Otce, získává plnomocný od-
pustek pro duše v očistci. „Na 
dušičky vzpomínejme, z očistce 
jim pomáhejme, budou na nás 
vzpomínat, až my budem umírat, 
umírat.“

mODLItBA
Pomodlete se Korunku k Božímu 
milosrdenství za duše v očistci. 
Naleznete ji v příloze modliteb. 

Odpočinutí věčné dej
všem zemřelým, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí, 
ať odpočívají ve svatém pokoji.

ZELENOU
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BARVOU H

32. NeDěLe V meZIDOBÍ
7. listopadu

1 Král 17,10-16; Žid 9,24-28; Mk 12,38-44

Prorok Eliáš, o kterém čteme 
tuto neděli, byl jeden z nej-
větších proroků. Dnes slyší-

me o jeho zázračné pomoci chudé 
vdově, jindy se dovídáme o tom, jak 
dokonce vzkřísil mrtvého.

Úkolem biblických proroků bylo 
ohlašovat Boží slovo. Někteří je 
oznamovali slovy, jiní je zapsali. 

Tímto Bohu sloužili a ostatní vedli 
k pokání. 

Můžeme uvést zejména tři věci, 
které připomínali: 

Za prvé vyzývali lid k upřímné víře 
v jediného Boha. Roztrhněte svá srd-
ce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, 
svému Bohu, neboť je milostivý 
a plný slitování, shovívavý a nejvýš 
milosrdný. 

Za druhé připomínali, že je potřeba 
lásky k bližnímu, především k chudá-
kům, vdovám, sirotkům a přistěho-
valcům: Tak praví Hospodin: „Pro tři 
a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrá-
tím: protože za stříbro prodávali spra-
vedlivého a chudáka za pár opánků; 
hlavy ubožáků drtili v prachu země 
a křivili právo pokorných.“

Za třetí ohlašovali příchod Kristův: 
Hle, panna počne a porodí syna a dá 
mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi. 

Najdi a vyškrtej v osmisměrce jména 
proroků a doplň tajenku:

Tajenka: Proroci mluvili o zachová-
vání Božího zákona, o lásce k bližnímu 
a…………… (DOPLŇ)………………....…………...

mODLItBA
Pomodleme se desátek růžence, 
ve kterém můžeme rozjímat nad 
tajemstvím Ježíšova veřejného 
působení: „který hlásal Boží krá-

lovství a vyzýval k pokání“.

ZELENOU

E Z E CH I E L I

O Š Á E Z O P Z

J Ř D E B O R A

Í A CH O S J D I

G U N S O P A Á

J E R E M I Á Š

O S L I Á T E Á

N A B A K U K I

Á L A G E U S L

Š Á E CH I M E E

Debora, izaiáš, Jeremiáš, Eliáš, Jonáš, Micheáš, 
Abakuk, Ámos, Ezechiel, Joel, Gad, Ozeáš, Ageus, Jan
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BARVOU H

33. NeDěLe V meZIDOBÍ
14. listopadu

Dan 12,1-3; Žid 10,11-14.18; Mk 13,24-32

V některých farnostech se vě-
řící po skončení mše svaté 
modlívají  modlitbu ke sva-

tému archandělu Michaelovi. Ten-
to kníže nebeského vojska je vzý-
ván v boji proti mocnostem pekla. 
Jeho jméno znamená: Kdo je jako 
Bůh? 

Apoštol Jan v knize Zjevení 
o něm píše: Na nebi nastal boj: 
Michael a jeho andělé se dali do 
boje s drakem; drak a jeho an-
dělé se postavili proti nim, ale 
neobstáli a přišli o svoje místo 
na nebi. Velký drak – starý had, 
nazývaný ďábel a satan, svůdce 
celé země – byl svržen na zem a jeho 
andělé byli svrženi s ním. Tu jsem 
uslyšel hlasité volání v nebi: „Od 
nynějška patří vítězství, moc a králov-
ská vláda našemu Bohu a panování 

jeho Pomazanému, neboť byl svr-
žen žalobník našich bratří, který 
na ně žaloval před naším Bohem 
ve dne v noci. Oni nad ním zvítězi-
li Beránkovou krví a slovem svého 
svědectví, protože nemilovali svůj 
život natolik, že by se zalekli smrti. 
Proto se veselte, nebesa a vy, kteří 
v nich přebýváte!“ 

Papež Lev Xiii. (1878-1903) zů-
stal jednou po mši svaté jako ve 
vytržení. Snad měl zjevení. Téhož 
dne sepsal modlitbu ke svatému 
Michaeli, kterou se pak velmi čas-
to modlil a spolu s ním celá Církev. 
V této modlitbě vzývá svatého 
archanděla Michaela jako ochrán-
ce proti ďáblu a jeho úkladům.

mODLItBA
Připojte dnes tuto modlitbu kte-
rou naleznete v příloze modliteb.

ZELENOU
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SLAVNOSt JeŽÍŠe KRIStA KRÁLe
21. listopadu

Dan 7,13-14; Zj 1,5-8; Jan 18,33-37

žLUTOU

V modlitbě, kterou nás Pán 
Ježíš naučil, říkáme „přijď 
království tvé“. Prosíme, aby 

přišlo na svět Boží království, kte-
ré nespočívá v jídle a pití, světské 
moci a úspěchu, ale ve spravedl-
nosti, pokoji a radosti, jaké dává 
Duch Svatý. 

Biskup Josef Hlouch píše ve své 
Minutěnce pro dnešní den:

„Von Le Fort píše, jak manželka 
Pontia Piláta poslala svou komor-
nou Praxedu k Pilátovi, aby neměl 
nic se Spravedlivým – Kristem!

Praxedes sděluje své paní do-
jem, když uviděla Krista Pána: 
„Zmučený, ale nejúchvatnější na 
něm byla ta dobrota, odpuště-
ní, které nesl před sebou celému 
světu!“ -

Každý člověk činí něčím nej-

hlubší dojem. Nejšťastnější bude 
jistě ten, kdo působí dojmem nej-
větší dobroty.

Světem se šíří ideál, jakým žil 
a působil Charles de Foucald, mi-
sionář, trapista, umučený od mo-
hamedánů (1916). „Všem bez roz-
dílu dobře činit a dál se nestarat, co 
druhý činí. To již bude věcí Boží.“ 

Chceme-li co nejlépe sloužit 
Kristu Králi, žijme v pravdě, a dob-
rota jako naše nejlepší společnice 
ať vždy kráčí s námi.

mODLItBA
K modlitbám připojte také toto 

odevzdání se 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. Sli-
buji, že budu žít jako řádný křes-
ťan. Zvláště se zavazuji, že vše 
vynaložím, aby zvítězila práva 
Boží a tvé svaté Církve. Božské 
Srdce Ježíšovo, obětuji ti své ne-
patrné skutky, aby všechna srdce 
uznala tvé svaté království a aby  

zavládl tvůj pokoj na celém
světě. Amen.
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1. NeDěLe ADVeNtNÍ
28. listopadu

FiALOVOU

Jer 33,14-16; 1 Sol 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36

Začíná doba adventní, čas 
přípravy na Vánoce, očeká-
vání příchodu Pána Ježíše. 

V neděli jsou žehnány advent-
ní věnce. Tradice těchto věnců, 
zpravidla z větévek jehličnatých 
stromů, byla založena v 19. stole-
tí v Hamburku německým protes-
tantským teologem Johannem 
Hinrichem Wichernem. Chudé 
děti, které se moc těšily na Váno-
ce, se jej každodenně ptaly: „Kdy 
už budou Vánoce?“ On jim chtěl 
udělat radost, a tak v roce 1839 
vyrobil prototyp dnešních ad-
ventních věnců ze starého dřevě-
ného kola, na něž nalepil 19 malých 
červených svíček pro všední dny 
a 4 bílé svíce pro neděle. Každý 
den se zapalovala svíce červená, 
jen o nedělích svíce bílá. 

mODLItBA
Před modlitbou zapalte první 
adventní svíci na věnci a k de-
sátku růžencového tajemství 
„kterého jsi z Ducha Svaté-
ho počala“ připojte také tuto 

modlitbu sv. Bernarda
z Clairvaux.

Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého 
národy očekávají, a potěš nás 
svou blízkostí. Přijď ty, lesku 
Boží nádhery, ty, sílo a moud-
rosti Boží: Proměň noc našeho 
života v den a dej světlo našim 

očím. Amen. 
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2. NeDěLe ADVeNtNÍ
5. prosince

FiALOVOU

Bar 5,1-9; Flp 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

Ve středu 8. prosince o slav-
nosti Neposkvrněného 
početí Panny Marie bude 

zakončen požehnaný Rok svaté-
ho Josefa, který v roce 2020 vy-
hlásil papež František. Učinil tak 
při výročí 150 let od vyhlášení 
tohoto světce za Ochránce kato-
lické církve. 

Jak ostražitě a laskavě svatý 
Josef ochraňoval Pannu Marii 
s Ježíškem, tak jej žádáme, aby 
střežil i Církev, aby nebyla pora-
něna od herodů dnešních časů, 
aby zůstala věrná svému poslá-
ní hlásat Krista a neupadla do 
bludů.

mODLItBA
Modlitbou svatého papeže Jana 
XXiii. svěřme své rodiny pod 

ochranu svatého Josefa:
Svatý Josefe, vyvolený Bohem 
k tomu, abys byl na této zemi 
ochráncem Ježíše a nejčistším 
snoubencem Panny Marie, ty jsi 
prožil svůj život v dokonalém plně-
ní povinností a prací svých rukou 
jsi živil svatou rodinu v Nazaretě: 
ochraňuj milostivě nás, kteří se 
k tobě s důvěrou obracíme. Ty znáš 

naše touhy, naše starosti
a naše naděje:

k tobě se utíkáme, protože víme, 
že v tobě najdeme toho, kdo nás 
ochraňuje. Také ty jsi zakoušel 
zkoušky, námahu a únavu; ale 
tvůj duch, naplněn nejhlubším po-
kojem, jásal radostí pro důvěrný 
vztah s Božím Synem, tobě svěře-

ným, a s Marií, jeho nejsladší
Matkou.

Pomáhej nám, abychom pochopi-
li, že nejsme sami ve své práci,

abychom uměli odhalit Ježíše vedle 
nás, přijali ho s otevřeností a střežili 
ho s věrností tak, jak jsi činil ty. Vypros 
nám, aby v naší rodině všechno 
bylo posvěceno láskou, trpělivos-
tí, spravedlností a úsilím o dobro. 

Amen. 
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3. NeDěLe ADVeNtNÍ
12. prosince

Sof 3,14-18; Flp 4,4-7; Lk 3,10-18

Věnujeme-li se delší dobu 
nějaké činnosti, třeba říze-
ní automobilu nebo řezání 

dřeva, musíme si na chvíli dopřát 
odpočinek, jinak by se mohlo 
stát neštěstí. Člověk totiž není 
schopen soustředit svou pozor-
nost nepřetržitě. Přichází únava 
a s ní malátnost. Děti to budou 
znát ze školy. Po pětačtyřiceti 
minutách výuky zvoní na pře-
stávku a po ní dochází ke změně 
předmětu. Musí to tak být, nebo 
jinak bychom se ukolébali i tělo-
cvikem.

Doba adventní, kterou prožívá-
me, je dobou očekávání přícho-
du Pána Ježíše. Častěji slyšíme 
výzvu: Bděte! Nespěte na vavří-
nech, nenechte se ukolébat, vy-
stupte ze zajetých kolejí –  mož-

ná jedete špatným směrem!
V době adventní tedy prostřed-

nictvím Božího slova, kterému na-
sloucháme, díky předsevzetím, 
která si ukládáme a skrze modlit-
bu,  při níž s Bohem rozmlouváme, 
se udržujeme v bdělosti a opouš-
tíme hřích, který nás svedl z cesty 
do nebe.

mODLItBA
K modlitbám dle vlastního vý-
běru připojte tuto z nedělní 

liturgie: 
Všemohoucí Bože, toužebně 
očekáváme příchod tvého jed-
norozeného Syna; pomáhej 
nám svou milostí, abychom se 
připravili na setkání s ním, pro-
vázej nás v životě pozemském 
a doveď nás do života věčného. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, 
Ježíše Krista, našeho Pána, ne-
boť on s tebou v jednotě Ducha 
Svatého žije a kraluje po všech-

ny věky věků.

RůžOVOU
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4. NeDěLe ADVeNtNÍ
19. prosince

Mich 5,1-4; Žid 10,5-10; Lk 1,39-45

FiALOVOU

Máme předvánoční týden. 
Slavnost Narození Páně 
je před námi, a brzy již 

nastanou Vánoce. Těšíme se na 
ně. Chceme-li při nich prožívat 
co největší radost, nečekejme 
jen na to, jaké dárky dostane-
me, ale sami nějaký dárek při-
pravme. Právě tak zakusíme tu 
největší radost, radost z dobré-
ho skutku, radost z radosti dru-
hých. 

Dospělí ocení jiné dárky než 
děti. Co myslíte? Co udělá ma-
mince nebo babičce tu největ-
ší radost? Čokoláda? Papuče? 
Knížka? Určitě i to, ale přece 
ještě větší radost zakusí z něče-
ho jiného – z dárku, z něhož za-
voní prostá láska. Přemýšlejme 
nad tím! Může to být namalova-

ný obrázek, upečené perníkové 
srdce, sepsaná vánoční pohád-
ka pro radost nebo nacvičená 
skladba na hudební nástroj. Lás-
ka je vynalézavá.

„A co my ti, chudí, dáme, 
darovati, co nemáme, 

my ti zadudáme, 
písně zazpíváme.“  

mODLItBA
Podobně obdarovala z čisté 
a prosté lásky Panna Maria 
svou příbuznou Alžbětu, když 
šla tři dny cesty, aby se s ní se-
tkala. Pomodlete se desátek 
růžence: „Se kterým jsi Alžbětu 

navštívila“.



—20—

MÍSTO
PRO

SAMOLEPKU

VyBARVi
šTOLU

BARVOU H

SVÁteK SVAtÉ RODINY
26. prosince

žLUTOU

Sir 3,3-7.14-17; Kol 3,12-21; Lk 2,41-52

Dnes pohlížíme do chudé stá-
je, kde v jesličkách na seně 
leží narozený Ježíšek a v jeho 

blízkosti je Panna Maria a svatý Jo-
sef. Společně tvoří Svatou Rodinu. 
K nim zaměřujeme svou pozornost, 
jim projevujeme vděčnost a vyzná-
váme lásku.

Pouze této rodině právem náleží 
vznešené pojmenování „Svatá“, 
a to s velkým písmenem na začát-
ku slova, neboť Bůh, pramen veške-
ré svatosti, se v této rodině rozhodl 
přebývat. Ostatní rodiny se pak mo-
hou svým láskyplným životem stát 
„svatými rodinami“ - psáno malými 
písmeny. 

Tak vzhůru na to! Ať i naše rodiny 
jsou svaté! Učme se u Ježíše, Marie 
a Josefa, vezměme si z nich pří-
klad, jako si např. vzali manželé 

sv. Basil a Emélie ve 4. století, kteří 
měli deset dětí a z nich jsou čtyři, 
které uctíváme jako svaté:  Basil Ve-
liký, Řehoř Nysský, Makrína Mladší 
a Petr ze Sebaste.  Podobně mů-
žeme uvést rodiče Ludvíka a Zélii 
Martinovy v 19. století, kteří z devíti 
dětí, z nichž čtyři zemřely jako malé, 
vychovali  pět řeholních sester. Jed-
na z nich není nikým menším než 
svatá Terezička, Učitelka Církve. 

Tak vzhůru! Ať i naše rodiny jsou 
svaté! 

mODLItBA
Pomodlete se společně v rodině 

jakékoli modlitby za vlastní
posvěcení. 
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Iz 60,1-6; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12

2. NeDěLe PO NAROZeNÍ PÁNě
2. ledna

žLUTOU

Tři mudrci od Východu se 
přišli poklonit narozené-
mu Spasiteli, Pánu Ježíši 

Kristu, v městečku Betlémě. To 
si připomeneme o slavnosti Zje-
vení Páně, která letos připadne 
na čtvrtek. Až do malého měs-
tečka v Judsku, které v té době 
bylo součástí velké Římské říše, 
je vedla hvězda. Objevila se na 
obloze a mudrce doprovázela až  
k chudé stáji, nad níž se zastavila 
jako světlonoš před svým krá-
lem, narozeným Kristem.

V naší zemi tyto dny probíhá 
Tříkrálová sbírka. Chlapci a děv-
čata  obcházejí dům od domu, 
zpívají koledu a do pokladničky 
jim lze dát příspěvek pro potřeb-
né, zvláště chudé a nemocné. Na 
dveře příbytků tito tři králové 

píší posvěcenou křídou písme-
na K + M + B s uvedením leto-
počtu. Za jednotlivými písmeny 
bychom mohli spatřovat podpis 
králů Kašpara, Melichara a Balta-
zara, ale přesto jejich význam je 
ještě jiný. Je to zkratka latinské-
ho požehnání:
KRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT
Ať tento dům Kristus požehná!

mODLItBA
Pomodli se za tříkrálové koledníky:
Bože, ty jsi vedl mudrce světlem 
hvězdy a chránils je, když neúnav-
ně hledali nově narozeného Krále 
světa, tvého Syna Ježíše Krista, 
kterého jsi nám poslal. Provázej 
svým požehnáním tříkrálové ko-
ledníky, veď je a ochraňuj svou 
mocí na jejich cestě k lidem: ať 
jejich příchod otevírá lidská srdce 
pro tvé radostné poselství i pro 
účast na tvé milosrdné lásce; ať 
s nimi vstoupí do lidských příbyt-
ků tvůj pokoj a na všech, kdo je 
přijmou, ať spočine tvé požehná-
ní jako odměna za jejich štědrost. 
Ochotu a námahu těchto kolední-
ků odměň radostí, že mohou uži-
tečně pomáhat Církvi v její službě 
lidem. Prosíme o to skrze Krista, 

našeho Pána.
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SVÁteK KŘtU PÁNě
9. ledna

žLUTOU

Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; Lk 3,15-16.21-22

Většina z nás byla pokřtěna 
v nejútlejším dětství a na 
svůj křest si již nepamatu-

jeme. Ve fotoalbu snad nalezne-
me památeční fotografii, která 
nám připomene tento slavný 
den. Duchovní otec nás třikrát 
na hlavě polil vodou a vyslovil: 
„Já tě křtím ve jménu Otce i Syna 
i Ducha Svatého.“ Touto událostí 
jsme byli přijati do Boží rodiny, stali 
jsme se součástí Církve a byli jsme 
vybaveni mocí shůry, Duchem 
Svatým. Poděkujme za tento dar 
krátkou modlitbou, v níž může-
me vzývat svého křestního pat-
rona.

mODLItBA
Doplň do modlitby jeho jméno 
a nezapomeň na tohoto svého 

nebeského pomocníka.

Svatý …....…………............, svěd-
ku a ochránce mého křestního 
slibu, dopřej mi spolu s mým 
andělem strážným, abych ni-
kdy zrádně neopustil korouhev 
kříže a řady věrných bojovníků 
Kristových, do nichž mne zařa-
dil při křtu svatém Pán a Král, 
Ježíš Kristus. Dej, abych po tvém 
příkladu dobrý boj bojoval, víru 

zachoval, do konce vytrval
a koruny vítězné dosáhl. Amen.
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2. NeDěLe V meZIDOBÍ
16. ledna

Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jan 2,1-11

ZELENOU

Po vánoční době začíná 
období liturgického me-
zidobí. Při něm budeme 

v evangeliích naslouchat udá-
lostem z Ježíšova veřejného 
působení. Při této neděli čte-
me o zázraku, který Pán Ježíš 
učinil v Káně Galilejské. Byla 
to proměna vody ve víno, k níž 
došlo na svatbě, které se na 
pozvání Pán účastnil. Tento 
zázrak je označován jako jeho 
vůbec první. Pán Ježíš pak za 
svého veřejného působení 
vykonal ještě mnoho dalších 
zázraků. V osmisměrce můžeš 
najít a vyškrtat osm slov, která 
představují Ježíšem uzdrave-
né nemoci těla i duše, zázra-
ky božské moci: OCHRNUTÍ, 

HŘÍCH, SLEPOTA, HOREČKA, 
PÝCHA, HLUCHOTA, LEPRA, 
STRACH. Zbylá nepřeškrtnutá 
písmena ti sdělí, co Ježíš pou-
žil, aby na svatbě v Káně Gali-
lejské proměnil vodu ve víno.

mODLItBA
Pomodleme se společně za ne-
mocné na těle i duši modlitbu 
z Kancionálu č. 048A a k Panně 

Marii Pod ochranu tvou.

H L U CH O T A

O Š E S CH A T

R T N Í R S O

E Á Ř P N T P

Č H E Ý U R E

K L D CH T A L

A O B A Í CH S
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3. NeDěLe V meZIDOBÍ
23. ledna

ZELENOU

Neh 8,2-4.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30;
Lk 1,1-4. 4,14-21

Církev je apoštolem Pavlem 
představena jako Kristo-
vo tělo a každý věřící jako 

jeden úd. Trpí-li jeden úd, trpí 
s ním všechny ostatní údy, je-li 
některý úd vyznamenán, všech-
ny ostatní údy se s ním radují.  
Pokud nás bolí kupříkladu noha, 

bolest zakouší celé tělo. Máme 
totiž najednou skleslou náladu 
a možná nás rozbolí i hlava. Na-
opak pokud se nasytíme chutným 
pokrmem, celé tělo je v dobré po-
hodě. Podobně je to v Církvi. Ne-
dostatek a hřích u jednoho věřící-
ho dopadá na celou Církev, takže 
se zdá churavá, a naopak pro 
dobré skutky a svatost u jiného 
věřícího, se Církev těší dobré-
mu jménu. Tak můžeme rozumět 
tomu, co dále píše apoštol Pavel: 
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás 
jeho úd.

mODLItBA
K modlitbám připojte také 

modlitbu za Církev 
z Kancionálu č. 029.
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4. NeDěLe V meZIDOBÍ
30. ledna

ZELENOU

Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30

Ve čtvrtek třetího února 
má svátek svatý Blažej, 
biskup a mučedník. Na-

rodil se v druhé polovině 3. sto-
letí, v mládí byl lékařem, později 
se stal biskupem v maloasijské 
Sebaste. Kolem roku 316 byl pro 
víru v Krista  mučen a sťat. Řadí-
me jej mezi Čtrnáct svatých po-
mocníků, neboť mnoho věřících 
bylo díky jeho přímluvě vysly-
šeno ve svých prosbách k Bohu. 
Pro úplnost i naše vzdělání si 
nyní vyjmenujme těch dalších 
třináct Pomocníků. Jsou jimi sva-
tí: Akátius, Barbora, Cyriak, Kate-
řina Alexandrijská, Kryštof, Diviš, 
Erasmus, Eustach, Jiří, Jiljí, Mar-
kéta z Antiochie, Pantaleon a Vít. 

Při památce svatého Blažeje 
lze v kostele přijmout svatob-

lažejské požehnání a svěřit se 
tak pod ochranu tohoto světce, 
který bývá nejvíce vzýván proti 
nemocem nosním a krčním.

mODLItBA
Všemohoucí věčný Bože, jenž 
jsi věnoval mimořádné milosti 
a dary svým svatým služební-
kům Jiřímu, Barboře, Blažeji, 
Kateřině, Kryštofovi, Kyriaku, 
Diviši, Erasmu, Eustachovi, 
Jiljímu, Akatiovi, Markétě, Vítu 
a Pantaleonovi, vyslyš milostivě 
prosby všech, kdo se odvolávají 
na tvoje nezměrné milosrden-
ství. Dej nám, prosíme, ať umíme 
napodobit jejich odvahu v překo-
návání všech pokušení a chraň 
nás na jejich přímluvu ode 
všech nebezpečí pro duši, mysl 
i tělo, abychom mohli sloužiti 
Tobě ve zdraví těla  a v čisto-
tě srdce. Skrze Krista našeho 

Pána. Amen.
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5. NeDěLe V meZIDOBÍ
6. února

ZELENOU

Iz 6,1-2.3-8; 1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

Začátek února bývá ještě dosti 
studený. Jak říká jedna pra-
nostika: „Netrkne-li únor ro-

hem, šlehne ocasem.“ Den ze dne 
můžeme očekávat sníh a mráz.

Ačkoli zima s sebou přináší mno-
hé radovánky – sáňkování, lyžování, 
bruslení, stavění sněhuláků či pro 
dospělé třeba ometání napadlého 
sněhu a škrábání zmrazků přichy-
cených na skle auta – přesto daleko 
více času oproti ostatním ročním 
obdobím trávíme v teple domova. 
Možná, když tak chodíme z poko-
je do pokoje, nás napadne, že zde 
něco schází, anebo naopak nadbý-
vá. V kuchyni schází židle, kterou 
brácha potřeboval jinde a zapo-
mněl ji vrátit, na podlaze je navíc 
chumáč prachu, protože se napo-
sledy vytíralo minulou sobotu, koš 
je plný odpadků, kterým by se lépe 

dařilo již v popelnici. Všímáme-li 
si takových drobných nedostatků 
ve vlastní domácnosti a máme-li 
ochotu je napravit, zušlechťujeme 
svou pořádnost. Až se pak jednou 
z dětí stanou dospělí, nebude to 
u nich doma vypadat jako v chlív-
ku, nebude to, jako když vybuchne 
bomba v kredenci. 

mODLItBA
K modlitbám připojte také tuto

od sv. Tomáše Akvinského:
Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od 
tebe nevzdálila žádná ukvapená 
myšlenka, ušlechtilé srdce, které by 
neponížil žádný nedobrý cit, přímé 
srdce, které se nedá svést z pravé 
cesty dvojznačným úmyslem, pevné 
srdce, které nezlomí žádná nesnáz, 
svobodné srdce, které si nepodrobí 
žádná vášeň. Dej mi rozum, Pane, 
který tě poznává, moudrost, která tě 
nalézá, život, který se ti líbí, vytr-
valost, která s důvěrou k tobě lne, 

a důvěru, jež mě učiní zcela tvým. 
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6. NeDěLe V meZIDOBÍ
13. února

Jer 17,5-8; 1 Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26

ZELENOU

Při každé mši svaté po prv-
ním čtení nasloucháme jed-
nomu z žalmů, buď celému 

nebo pouze jeho části. V Písmu 
svatém nalezneme celkem 150 
žalmů. Jsou to starozákonní 
modlitby, které mohou dosaho-
vat stáří bezmála až 3000 let. 
Přestože jsou tak staré, denně 
jim nasloucháme a k poslucha-
čům či čtenářům znova a znova 
promlouvají. Mohou nás naučit 
modlitbě. Ten, kdo tyto modlitby 
sestavil, prožíval život, jako pro-
žíváme my: s radostmi, těžkost-
mi, bolestmi, na cestách či doma, 
s druhými i o samotě. To vše se 
mu pak promítlo do modlitby.

mODLItBA 
O této neděli se bude při li-
turgii zpívat či recitovat žalm 
první. Můžeme jej připojit ke 
svým modlitbám a přemýšlet 
nad tím, co nám žalm sděluje.

Blaze tomu, kdo nechodí, 
jak mu radí bezbožní, 
nepostává na cestě, 
kudy chodí hříšní, 

a nezasedá 
ve shromáždění rouhačů, 

ale má zalíbení 
v Hospodinově zákoně 

a o jeho zákoně přemítá 
dnem i nocí. 

Podobá se tak stromu 
zasazenému  u vodních proudů, 

ve svůj čas přináší ovoce, 
listí mu nevadne

a daří se mu vše, co koná. 
Jinak je tomu s bezbožnými, 

zcela jinak: 
jsou jako pleva rozvátá větrem. 

Vždyť Hospodin dbá
o cestu spravedlivých, 
ale cesta bezbožných

skončí záhubou.  
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7. NeDěLe V meZIDOBÍ
20. února

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23;
1 Kor 15,45-49; Lk 6,27-28

ZELENOU

Co říká dnes v evangeliu Pán 
Ježíš? Vám, kteří posloucháte, 
říkám: „Milujte své nepřátele, 

prokazujte dobro těm, kdo vás nená-
vidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, 
modlete se za ty, kdo vám ubližují.“

Máme být dobří i k těm, kdo nám 
život stěžují, máme být dobří ke 
všem, všechny milovat. Snadno se 
to řekne, ale hůře pak uskutečňuje, 
opravdu to není vůbec snadné. Jen-
že Pán Ježíš to neříká jen tak do vět-
ru. Říká to těm, kdo „ho posloucha-
jí“, tedy i nám. Sám tato slova na 
kříži potvrzuje, když se před smrtí 
modlí za ty, kdo jej ukřižovali: Otče, 
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Po-
kud by někdo říkal: „Jó, to byl Pán 
Ježíš! To byl někdo úplně jiný než 
já!“ Tak má pravdu jen napolo. Lišil 
se od nás jako se liší člověk od člo-
věka, ale zároveň byl nám podobný, 

jako se člověk v mnoha ohledech 
podobá jinému. že by tedy nebylo 
možné milovat své nepřátele?

Uvažme příběh o sv. Janu Kent-
ském, který nám kromě lásky k ne-
přátelům ukazuje také, jak velikou 
moc má pravda.

Jan Kentský (1390-1473), polský 
kněz,  byl jednou přepaden loupež-
níky. Okradli ho o to málo, co s sebou 
měl, a když se ho ptali, zda již nemá 
víc peněz, odpověděl po pravdě, že 
nemá. Jenže pak si vzpomněl, že 
má ještě nějaké zlaťáky zaši-
té v šatech. Vrátil se tedy za lou-
pežníky a vysvětloval, že je nechtěl 
klamat, ale že na mince zapomněl. 
Loupežníci zjistili, že okradli světce. 
Začali svého skutku litovat, ba co 
více, rozhodli se změnit svůj život. 
Svatému knězi vyznali své hříchy a poté 
jej k sobě pozvali jako vzácného 
hosta. 

mODLItBA
Pomodlete se společně modlitbu 
Otče náš, v níž nás Pán Ježíš učí 
odpouštět viny těm, kdo se proti 
nám prohřešili. Připojte pak další, 

vámi zvolené modlitby.
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8. NeDěLe V meZIDOBÍ
27. února

ZELENOU

Sir 27,5-8; 1 Kor 15,54-58; Lk 6, 39-45

Úryvek z knihy Sirachovco-
vy, který se o této neděli 
čte v kostele, nám před-

stavuje zkušenost, kterou získal 
moudrý muž. Používá přirovná-
ní: V sítu, kterým se třese, zůstane 
smetí... V peci se osvědčí nádoba 
od hrnčíře…. Ovoce ukáže, jak byl 
strom pěstěn. Tím se chce říci, 
že až v utrpení a po určité době lze 
o člověku říci, jaký je. Zda jeho víra 
je skutečně pevná, láska vytrva-
lá, věrnost pravdě neotřesitelná. 
Přijde-li totiž pokušení, nepřízeň 
či nepochopení od druhých, je to 
jako žár v peci, který zkouší nás 
coby hliněné nádoby. Buď vydr-
žíme nápor zkoušek, nebo puk-
neme zlostí či strachem. Má-li někdo 
srdce zlé, zůstává po něm v životě 
jen smetí a je jako strom bez ovoce.

Můžeme uvést ještě další při-
rovnání: „Barvy na slunci bled-
nou.“ Jsou-li totiž barvy delší 
dobu vystaveny slunečnímu 
svitu, mají tendenci se ztrácet. 
Kvalitní barvy vydrží jasné třeba 
i mnoho let, barvy špatné a laci-
né mohou po několika týdnech 
dočista zmiznout.

Kéž se tedy ve zkouškách jako 
sítem protřese naše ryzí víra, kéž 
jako v rozžhavené peci obstojí 
naše láska, kéž se na našem ži-
votě jako na úrodném stromě 
ukáže ovoce dobrých skutků a kéž 
naše dobrá vůle nevybledne 
jako slunci vystavená barva, jež 
byla připravena z kvalitního pig-
mentu.

mODLItBA
K modlitbě můžete připojit 
chvalozpěv tří mládenců, kteří 
byli vhozeni do ohnivé pece, ale 
oheň jim neublížil. Nalezneme 

jej v knize Daniel 3,52-57.
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PRVNÍ NeDěLe POStNÍ
6. března

FiALOVOU

Dt 26,4-10; Řím 10,8-13; Lk 4,1-13

Tuto neděli uslyšíme v evan-
geliu o tom, jak Syn Boží, 
náš Pán Ježíš Kristus, byl 

od ďábla na poušti pokoušen. 
Nejprve jej ďábel zrazoval od 
postu: Jsi-li Syn Boží, řekni to-
muto kameni, ať se z něho stane 
chléb. Ale Ježíš mu odpověděl: Je 
psáno: „Nejen z chleba žije člo-
věk.“ 

Máme za sebou od Popeleč-
ní středy teprve čtyři postní 
dny. Snad jsme si uložili něja-
ké předsevzetí! Možná jsme se 
rozhodli bojovat proti mlsnosti 
a začali s postem od čokolády, 
kofoly, brambůrek nebo vůbec 
od masa. Možná jsme se roz-
hodli bojovat proti kultu zábavy 
a uložili jsme si předsevzetí, že 
si odepřeme počítačové hry, te-

levizní pořady, zbytečné telefo-
nování. Možná jsme se rozhodli 
posílit svůj vztah k Bohu a před-
sevzali jsme si delší a pravidelný 
čas modlitby, účast na mši svaté 
nebo na křížové cestě.

Nezaslechli jsme také my, byť 
v krátké době od Popeleční stře-
dy, pokušitelův hlas: „Smlsni si, 
zahraj si, modlitbu stranou!“

Apoštol Petr píše ve svém listu: 
Buďte střízliví a bděte, protože 
váš protivník ďábel jako řvoucí 
lev obchází a hledá, koho by mohl 
zhltnout. Postavte se proti němu, 
silní vírou. 

Jako ďábel vyhledal Ježíše na 
poušti, aby jej pokoušel, tak ob-
chází i kolem nás se svými zlými 
nabídkami. Postavme se proti 
němu silní ve víře a s dobrými 
předsevzetími!

mODLItBA
Pomodlete se litanie k Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu s úmys-

lem za „obrácení hříšníků“.
Litanie naleznete v Kancionálu 

pod číslem 065.
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DRUHÁ NeDěLe POStNÍ
13. března

Gen 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4,1; Lk 9,28-36

FiALOVOU

V sobotu 19. března budeme 
slavit slavnost svatého Jose-
fa, snoubence Panny Marie. 

Svatý Josef je mocným přímluvcem 
a ochráncem celé Církve, patronem 
rodin, všech pracujících a umírajících. 

Dle staré tradice křesťané nepro-
žívají jen církevní rok, ale i menší ča-
sovou jednotku, den či týden. Snaží 
se každý den prožít jedinečně, ne 
všedně. Proto v pondělí se obracejí 
k Duchu Svatému, v úterý k andě-
lům strážným, středa patří svatému 
Josefu, čtvrtek Nejsvětější svátosti 
oltářní, pátek Nejsvětějšímu Srdci Je-
žíšovu, sobota Panně Marii a neděle 
je zasvěcena Kristovu vzkříšení. 

Můžeme se tedy každou středu 
spojit s Církví v úctě ke svatému Jo-
sefu tím, že se na něj v modlitbě ale-
spoň krátce obrátíme: „Svatý Josefe, 
oroduj za nás!“

mODLItBA
Pomodlete se růženec s rozjímá-
ním tajemství Kristova utrpení, jak 
nad nimi v době postní častěji pře-
mýšlíme a poté připojte modlitbu 

ke svatému Josefovi:

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve 
své tísni. Když jsme vzývali o po-
moc tvou přesvatou snoubenku, žá-
dáme s důvěrou i od tebe ochranu. 
Pro lásku, která tě pojila s neposk-
vrněnou Pannou a Bohorodičkou, 
a pro otcovskou lásku, s kterou jsi 
objímal Ježíše, pokorně prosíme: 
shlédni milostivě na dědictví, které 
si Ježíš Kristus získal svou krví, a při-
spívej nám v našich potřebách svou 
mocnou přímluvou. Starostlivý 
strážce Svaté rodiny, opatruj vyvo-
lený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, 
laskavý otče, všechnu nákazu blu-
dů a mravní zkaženosti. Náš moc-
ný ochránce, milostivě nám z nebe 
pomáhej v tomto boji s mocnostmi 
temna, a jako jsi kdysi vysvobodil 
Ježíše z nebezpečí života, tak nyní 
braň Církev Boží proti úkladům ne-
přátel a proti všemu protivenství. 
Nás pak všechny ustavičně ochra-
ňuj, abychom podle tvého příkladu 
a s tvou pomocí svatě žili, zbožně 
zemřeli a dosáhli věčné blaženosti 

v nebesích. 
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tŘetÍ NeDěLe POStNÍ
20. března

Ex 3,1-8.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9

FiALOVOU

V prvním čtení této neděle 
uslyšíme o tom, jak se Bůh 
zjevil Mojžíšovi v hořícím 

keři. Při tomto zjevení mu sdělu-
je své jméno: JAHVE. V překladu 
to znamená: Já jsem, který jsem. 
Toto jméno se pak Mojžíšovi i ce-
lému izraelskému lidu stalo po-
svátným.

Druhé přikázání Desatera zní: 
Nevezmeš jméno Boží nadarmo. 
Tímto Božím přikázáním je nám 
uloženo, abychom nezneužívali 
jméno Boha, nevyslovovali je na-
darmo, nemluvili o něm v žertu. 
Láska k druhému se totiž doka-
zuje i vyslovením jeho jména. 
Počastujeme-li někoho nadáv-
kou a řekneme mu třeba: „Ty 
osle“, jen těžko budeme mít 
v srdci lásku. Zaslechneme-

-li, jak někdo z rodiny, přátel 
či v televizním pořadu vysloví 
zcela zbytečně jméno Pán Bůh, 
Ježíš, Maria, Josef, můžeme si 
říci, že mu láska k Bohu dosud 
schází. Pokud si však uvědomí, 
že to neměl říkat a že mu to jen 
tak vyletělo nechtě z úst, pokud 
toho lituje, je na dobré cestě 
k vlastní nápravě. Vezměme si to 
jako zásadu: Nikdy zbytečně ne-
vyslovit jméno Boží a jména jeho 
svatých.

mODLItBA
Pane, Ježíši Kriste, tys řekl: 
„Proste, a bude vám dáno, 
hledejte, a naleznete, tlučte, a 
bude vám otevřeno“. Prosíme 
tě tedy, uděl nám vroucnost 
Božské lásky, abychom tě ce-
lým srdcem, slovy i skutky mi-
lovali a nepřestávali tě chválit. 
Dej, Pane, ať máme k tvému sva-
tému jménu vždy úctu a lásku, 
neboť ty nikdy nepřestaneš 

chránit ty, kteří tě milují. 
Neboť ty žiješ a kraluješ

na věky věků. Amen.
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ČtVRtÁ NeDěLe POStNÍ
27. března

RůžOVOU

Joz 5,9.10-12; 2 Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32

Naučíme-li se básničku, oby-
čejně si ji pak delší dobu 
pamatujeme, zvlášť když 

je opatřena rýmem. Podobně je 
to i s písněmi, které mají navíc 
nápěv, neboli melodii. Dokonce 
i když člověk zestárne a paměť 
mu slábne natolik, že zapomíná 
i jména svých nejbližších, může 
nás překvapit, jak dokáže bez-
chybně odrecitovat modlitbu či 
zazpívat píseň.

Na faře ve Vranově nad Dyjí 
skupina několika kněží a je-
jich pomocníků skládají krát-
ká a rýmovaná duchovní hesla 
pro různé příležitosti. Ta se pak 
jednoduše pamatují a ve chvíli 
omrzelosti nás mohou povzbu-
dit a dodat síly. Některá hesla 
vytvořili také pro postní dobu.

CHCEŠ-LI RŮST,
DEJ SI PŮST.  

DÍKY POSTU  
POVYROSTU!

TEN, KDO MLČÍ KE HŘÍCHU,
SOUHLASÍ S NÍM POTICHU!
  
MODLÍME SE, VYTRVÁME,
BOJ O DOBRO NEVZDÁVÁME! 

KDYŽ SE POSTÍŠ, POZOR DEJ,
PUBLICITU NEHLEDEJ.

POSTNÍ DOBA ZPRÁVU NESE:
BŮH JE BLÍZKO, OBRAŤTE SE! 

NENECHTE SE SNADNO SVÉST, 
PROKOUKNĚTE ĎÁBLA LEST. 

CHCEŠ SE DOČKAT NEBE?
OBRAŤ NAPŘED SEBE!

mODLItBA
V evangeliu uslyšíme podo-
benství o marnotratném synu 
a milosrdném Otci. Toto po-
dobenství nám představuje 
velikou Boží vlastnost – jeho 
milosrdenství. Pomodlete se 
Korunku k Božímu milosrdenství.

 
Najdete ji v příloze modliteb.
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FiALOVOU

PÁtÁ NeDěLe POStNÍ
3. dubna

Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; Jan 8,1-11

V evangeliích čteme o těch, 
kteří Pána Ježíše následo-
vali. Byli jimi na prvním 

místě apoštolové, kteří s Ježíšem 
trávili nejvíce času a dostalo se 
jim Ježíšovy nejlaskavější péče. 
Pán jim jako svým nejbližším 
přátelům svěřoval slovy to, co 
jiným bylo zatajeno. Jména těch 
dvanácti apoštolů jsou tato: prv-
ní šimon, zvaný Petr, a jeho bratr 
Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, 
a jeho bratr Jan, Filip a Bartolo-
měj, Tomáš a celník Matouš, Ja-
kub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, šimon 
Kananejský a Jidáš iškariotský, 
který ho pak zradil. Poté Ježíše 
následovali mnozí další, muži 
i ženy, které nazýváme jeho 
učedníky. Jednou z nich byla 

Marie Magdalská. V evangeliu 
čteme, že z ní Ježíš vyhnal sedm 
zlých duchů. žila totiž špatným 
životem. Po setkání s Pánem se 
však změnila a následovala jej. 
Dokonce byla přítomna i pod kří-
žem, když se většina jeho apo-
štolů ze strachu rozutekla. Ježíš 
se s Marií Magdalskou setkává 
jako s jednou z prvních po svém 
vzkříšení. Svátek této světice a pa-
tronky lidí svedených ke zlému 
slavíme 22. července.

mODLItBA
O milosrdný Bože! Dopřej mi 
pravé poznání všech mých hří-
chů a ohnivou lásku k tobě. Dej, 
ať náležitě poznám, jak velmi 
bídný je stav mě, nebohého 
hříšníka. Pomoz mi, abych, do-
kud je čas, opravdu svých hří-
chů litoval, a jako tvá kajícná 
služebnice Marie Magdalská, 
cestu pokání nikdy neopouštěl. 
Kéž se mi dostane odměny, kte-
rou jsi zaslíbil těm, kdo v lásce 
k tobě a svým bližním vytrvají 
až do konce. O to tě prosím skr-
ze Ježíše Krista, našeho Pána. 

Amen. 
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KVětNÁ NeDěLe
10. dubna

ČERVENOU

Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Lk 22,14-23,56

Květnou nedělí vstupujeme do 
Svatého týdne, v němž si bu-
deme připomínat největší udá-

losti našeho vykoupení. Dnes vzpo-
mínáme na Ježíšův sestup z Olivové 
hory a slavný vjezd do Jeruzaléma. 
Tuto neděli nazýváme také „Pašijo-
vou“, protože se čte zpráva o Ježí-
šově umučení (pašije) anebo „Pal-
movou“, protože v Jeruzalémě Pánu 
Ježíši mávali palmovými ratolestmi. 
Palmovou, olivovou a jívovou rato-
lest můžeme vnímat jako znamení 
Květné neděle. Palma je symbolem 
vítězství, oliva symbolem pokoje 
a milosrdenství, poupata (kočičky) 
vrby jívy symbolem nového pučící-
ho života. Právě vítězství, pokoj, mi-
losrdenství a nový život nám Kristus 
zjednal svou vykupitelskou smrtí.

Svatě, tj. co nejlépe prožijme Sva-
tý týden! Nezapomeňme se účastnit 

obřadů velikonočního třídenní na 
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou 
sobotu.

mODLItBA
Všemohoucí věčný Bože, olivovou 
ratolestí jsi oznámil Noemovi a jeho 
synům své milosrdenství a svou 
smlouvu s celým stvořením; a chtěl 
jsi, aby zelenými ratolestmi byl tvůj 
Syn Ježíš prohlášen za Mesiáše, Krále 
pokoje, pokorného a mírného, který 
přišel ohlásit smlouvu věčnou: po-
hlédni na naše křesťanské rodiny, 
které touží s vírou přijmout svého 
Spasitele. Dej, abychom jej násle-
dovali a svým každodenním křížem, 
který na sebe bereme, mohli mít po-
díl i na jeho vzkříšení. Neboť on žije 

a kraluje na věky věků. Amen. 
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ZmRtVÝCHVStÁNÍ PÁNě
17. dubna

žLUTOU

Sk 10,34.37-43; Kol 3,1-4; Jan 20,1-9

Dnes je největší svátek celé-
ho církevního roku, slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně nebo-

li Vzkříšení. Třetí den po umučení 
Pána Ježíše nacházejí ženy kámen 
od hrobu odvalen a později se s Mis-
trem setkávají jak ony, tak i apošto-
lové. Pán Ježíš své vzkříšení již dří-
ve předpovídal např. v Jeruzalémě, 
když vyháněl z chrámu směnárníky 
a prodavače a řekl jim: Zbořte ten-
to chrám, a ve třech dnech jej zase 

postavím! A jindy, rovněž v Jeruzalémě, 
Pán řekl svým dvěma učedníkům, 
Ondřejovi a Filipovi: Amen, amen, 
pravím vám: jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země a neodumře, zů-
stane samo; odumře-li však, přinese 
hojný užitek. 

Tato slova řekl Ježíš o sobě. On na 
kříži umřel, ale jeho smrt přinesla 
jako zrno odumřelé v zemi hojný 
užitek: vykoupení lidstva, odpuště-
ní hříchů a jedinečné zjevení Boží 
lásky

mODLItBA
Od Velkého pátku až po 2. nedě-
li velikonoční, při které slavíme 
svátek Božího milosrdenství, 
prožíváme novénu, jejíž základ 
tvoří Korunka k Božímu milosr-

denství. Pomodlete se ji 
společně v rodině.
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2. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
24. dubna

Sk 5,12-16; Zj 1,9-11.12-13.17-19; Jan 20,19-31

žLUTOU

O této neděli si připomínáme vel-
mi uctívaného světce, mučední-
ka a drakobijce svatého Jiří. Na-

rodil se v Kappadokii, dnešním Turecku.
Legenda vypravuje o jeho odva-

ze a síle, kterou projevil v Libyi, poblíž 
města Kyréna. Tam ve velkém jezeře 
sídlil drak, který svým dechem mnohé 
otravoval. Král vydal rozhodnutí, aby mu 
denně předkládali dvě ovce a později 
ovci a člověka k utišení jeho zlosti. Sta-
lo se, že los, který určoval, kdo se stane 
denní potravou draka, padl na jedinou 
královskou dceru. Král chtěl z královské-
ho domu tento ortel setřást, ale nebylo 
to možné. V slzách propouštěl dceru. 
Dívku připravenou na smrt uviděl Jiří, 
který projížděl krajinou. Když mu dívka 
vypověděla svou bolest, Jiří se připravil 
na souboj s drakem a přemohl jej. Oby-
vatelé města se dali na králův rozkaz 
pokřtít, takže jich bylo pokřtěno na dva-
cet tisíc, nepočítajíce v to ženy a děti. Jiří 
pak dal králi čtyři poučení: aby pečoval 

o chrámy Boží, aby ctil kněze, aby pilně 
poslouchal služby Boží a vždy pamato-
val na chudé. Poté odešel. Za vlády cí-
sařů Diokleciána a Maximiána, když byl 
místodržitelem provincie Dacianus, byl 
Jiří popraven. Stalo se to takto: Když Jiří 
viděl, jak mnoho křesťanů odpadá od 
víry, vmísil se jednoho dne do zástupu 
a volal: „Všichni pohanští bohové jsou 
démoni, avšak náš Pán stvořil nebe!“ 
Hned následovalo zatčení, výslech a kruté 
mučení všeho druhu. Jiří vše snášel v síle 
znamení kříže. 

mODLItBA
Svatý Jiří, ty jako voják vycvičený k boji 
jsi dokázal rozpoznat a úspěšně odrážet 
úklady nepřítele, který nám chce ode-
brat radost života věčného. Vypros nám 
prosíme, abychom jako ty důvěřovali 
Ježíši Kristu, našemu jedinému Pánu, 
a dokázali se rázně postavit proti každé-
mu pokušení. Uč nás ve zmatku tohoto 
světa překonávat strach, úzkost, podezí-
rání a nástrahy Zlého. Pomáhej nám, ať 
se necháme vyzbrojit pokorou, láskou, 
důvěrou v Boží pomoc a setrváváním 
v naději. Ať se vyvarujeme zbytečného 
a zbabělého kritizování a odsuzování 
druhých. Ať jsme ochotni pracovat pro 
sjednocování lidské rodiny a denně 
znovu nasazovat všechny své síly pro 
ochranu a růst Božího království. Svatý 
Jiří, přimlouvej se za nás, abychom ne-
utíkali před zkouškami a příkořími, ale 
abychom vytrvali v lásce Otce i Syna 
a s pomocí Ducha Svatého zvítězili nad 
naší slabostí a hříchem ve světě. Amen.
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3. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
1. května

žLUTOU

Sk 5,27-32.40-41; Zj 5,11-14; Jan 21,1-19

Začal měsíc květen, měsíc Pan-
ny Marie. Pohled na jarní kvě-
ty nás může vést k zamyšlení, 

že nejkrásnějším květem celého 
stvoření je Panna Maria, z níž svě-
tu vzešel požehnaný plod jejího 
života, Ježíš. Některé květiny svým 
půvabem zvlášť poukazují na krásu 
a vznešenost naší nebeské Matky. 
Růže, která je symbolem lásky a zá-
roveň královnou všech květin, se 
velmi hodí k Panně Marii jako Mat-
ce krásného milování a Královně 
nebeské. Lilie jako symbol čistoty 
a nevinnosti se ukazuje v dílech vý-
tvarného umění, která zobrazují an-
dělské zvěstování Panně Marii. Ona 
je Matkou nejčistší. Fialka symboli-
zuje pokoru. Stává se tak ozdobou 
Marie, která se ve svém chvalozpě-
vu o Boží velikosti představuje jako 

„nepatrná služebnice“. Hvozdík, 
nazývaný „slzičky Panny Marie“, je 
připomínkou Matky bolestné. Dle 
lidového vyprávění toto kvítí vy-
rostlo ze země poté, co Maria šla 
za Ježíšem na křížové cestě a stopy 
Synovy krve smáčela svými slzami.

mODLItBA     
V tomto měsíci se na mnoha mís-
tech: v kostelech, kaplích,  domác-
nostech i pod širým nebem schá-
zejí věřící, aby se společně setkali 
k modlitbě, poděkovali Boží Mat-
ce za její ochranu a svěřili jí své 
záležitosti. Tato modlitební setká-
ní nazýváme „májové“. Připojte 

se k nim i z vašeho domu.

Modlitba sv. Gertrudy:
Přesvatá Panno! Zachovej mi srdce 

čisté, aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné, aby umělo snést 

každou těžkost a smutek. 
Srdce šlechetné, aby se umělo 

darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné, aby umělo 

děkovat a odpouštět. 
Srdce laskavé, aby umělo milovat, 

i když ho nemilují. 
Srdce smělé, aby ho nedokázaly 

zranit lhostejnost a výsměch 
druhých.

Srdce horlivé, zapálené touhou 
šířit Krista. 

Srdce raněné láskou ke Kristu 
a plné jeho ohně.
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4. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
8. května

žLUTOU

Sk 13,14.43-52; Zj 7,9.14-17; Jan 10,27-30

O čtvrté neděli velikonoční 
se Církev modlí za povo-
lání ke kněžství a zasvě-

cenému 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. Ve farnos-
ti zastávají věřící různé služby 
a úkoly. Někdo ministruje, jiný 
zpívá ve schole, uklízí kostel či 
připravuje květinovou výzdobu. 
Každý by měl mít nějakou svoji 
službičku - třeba jen nepatrnou, 
která ovšem vyjadřuje, že mu 
na životě farnosti záleží. Nejvíce 
pak toho pro farnost dělá kněz, 
který pečuje o to nejdůležitější, 
co nemůže vykonat jiný. Pečuje 
o to, aby se v kostele slavila Nej-

světější oběť našeho Pána Ježíše 
Krista, aby se z kostela nestalo 
jen místo setkávání, ale zůstá-
val stále Domem Božím, místem, 
kde ve svatostánku přebývá Pán 
Ježíš v Nejsvětější svátosti.

mODLItBA
Proto se modleme (např. tuto modlit-
bu sv. Jana Pavla ii.) za kněze a nová 
povolání ke kněžství. Kde totiž není 

kněz, tam se brzy zavře i kostel.
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá pl-
nost božství, ty voláš všechny pokřtě-
né, aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou 
svatosti. Vzbuď v srdcích mladých lidí 
touhu být v dnešním světě svědky 
moci tvé lásky. Naplň je svým Duchem 
odvahy a rozvážnosti, aby byli schop-
ni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém 
povolání. Náš Spasiteli, poslaný Otcem 
zjevit nám milosrdnou lásku, dej své 
církvi dar mladých lidí připravených 
zajet na hlubinu, aby byli mezi bratry 
projevem tvé přítomnosti, která obno-
vuje a zachraňuje. Svatá Panno Maria, 
Matko Spasitelova, spolehlivá prů-
vodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, 
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve 
svém srdci, podpírej svou mateřskou 
přímluvou rodiny a církevní společen-
ství, aby pomáhaly mladým a dospí-
vajícím lidem odpovědět velkomyslně 

na Pánovo volání. Amen.
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žLUTOU

5. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
15. května

Sk 14,21-27; Zj 21,1-5; Jan 13,31-33.34-35

Tuto neděli čteme v prvním 
čtení ze Skutků apoštolů již 
podruhé o apoštolu Pavlovi 

a jeho spolupracovníkovi Barna-
bášovi. Apoštol Pavel poté, co 
uvěřil v Ježíše Krista, procházel 
krajinami, kde dosud lidé o Spasi-
teli neslyšeli a vyprávěl jim o něm. 
Zvěstoval evangelium, tedy ra-
dostnou zvěst o Božím království 
a věčném životě. Během těchto 
cest mu někteří křesťané pomá-
hali. Byli to jeho spolupracov-
níci, např. Barnabáš, Timotej, Ti-
tus, Silván, Lukáš, Marek, Priscilla 
a Akvila. Bez těchto pomocníků by 
se evangelium šířilo mnohem po-
maleji. 

Bez pomocníků a přátel toho 
ani my mnoho nezvládneme. Po-
třebujeme-li pomoc s domácím 

úkolem, je nám nablízku tatí-
nek, maminka, sourozenci nebo 
chytřejší kamarád. Vysvětlí nám, 
jak máme v domácí úloze postu-
povat a pak se nám ji s trochou 
námahy vypracovat podaří. Jin-
dy takovou pomoc poskytneme 
sami. Můžeme přitom pamato-
vat na slova Pána Ježíše: Cokoli 
jste udělali pro jednoho z těchto 
nejposlednějších bratří, pro mne 
jste udělali. 

mODLItBA
Pomodlete se desátek růžence 
světla a rozjímejte nad událost-
mi Ježíšovy veřejné činnosti se 
slovy „který hlásal Boží králov-

ství a vyzýval k pokání“.
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6. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
22. května

Sk 15,1-2.22-29; Zj 21,10-14.22-23; 
Jan 14,23-29

Druhé čtení z knihy Zjevení i evan-
gelium, které o 6. neděli veliko-
noční uslyšíme, pocházejí od sva-

tého apoštola Jana. Tento apoštol jako 
jediný stál spolu s Ježíšovou Matkou 
pod křížem. Před svou smrtí Pán Ježíš 
svěřil Janovi, milovanému učedníkovi, 
do péče svou vlastní Matku. V evange-
liu o tom čteme takto: Když Ježíš uviděl 
svou matku a jak při ní stojí ten učedník, 
kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je 
tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je 
tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učed-
ník vzal k sobě. 

Určitě se toho pak od Panny Marie 
mnoho dověděl. Mohl snáze sepsat 
evangelium – krásné, myšlenkově vel-
mi hluboké a trochu odlišné od třech 
dalších. Jelikož ve svém evangeliu 
toho píše nejvíce o Kristově božství, 
dostal od druhých přízvisko Teolog 
(Bohoslovec). Ostatní evangelisté si při 

sepisování evangelia všímají více Ježí-
šova lidství, kdežto apoštol Jan jako by 
byl Duchem Svatým vzat až do nebes 
a tam jako orel, který na svět pohlíží 
z vyšší perspektivy, sepisuje evangeli-
um o veliké Kristově slávě. Snad proto 
se zobrazuje s orlem coby svým atribu-
tem. 

mODLItBA
Bože, tys dal svatému apoštolu Ja-
novi nahlédnout do tajemství svého 
věčného Slova: ukaž i nám bohatství 
své lásky, osvěť naši mysl a otevři 
naše srdce, abychom správně po-
znávali a ochotně přijímali, co nám 
o tobě zvěstoval. Prosíme o to skr-
ze tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s tebou v jednotě Du-
cha Svatého žije a kraluje po všechny 

věky věků. Amen.
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7. NeDěLe VeLIKONOČNÍ
29. května

Sk 7,55-60; Zj 22,12-14.16-17.20; 
Jan 17,20-26

Naše brožurka, v níž si čtete a která 
vás provází v modlitbě během 
školního roku, nese název Dě-

tem a rodinám. Je tedy určena dětem, 
ale zároveň rodinám, protože dítě ne-
může být samo bez rodiny. Může se 
stát, a je to velmi smutné, když třeba 
dětem zemřou oba rodiče anebo se 
rodiče o děti vůbec nestarají, že skon-
čí v dětském domově. V tu chvíli musí 
dětem pomoci ve výchově někdo z pří-
buzných či nějaká instituce a alespoň 
trošilinku nahradit tatínka a maminku. 

Když byly svaté Terezičce čtyři roky, 
zemřela jí maminka. Měla velký smu-
tek. Novou „maminkou“ se jí stala 
šestnáctiletá sestra Pavlína, která ji za-
hrnula velkou láskou. Když však Pav-
lína odešla do kláštera, Terezka byla 
smutná natolik, že onemocněla. No-
vou maminku našla až po zázraku, kdy 
zahlédla na tváři sochy Panny Marie 

úsměv, který ji svou něžností uzdravil 
z žalu i nemoci.

mODLItBA
Pomodleme se dnes za všechny 
rodiny, které stihlo velké utrpení, 
kdy nešťastnou událostí přišly děti 
o svého tátu či mámu, anebo rodiče 

ztratili svého syna či dceru. 
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla 
je skryta v trpělivém snášení bolestí, 
křížů a zkoušek. Prosíme tě za všech-
ny trpící bratry a sestry kdekoli na 
světě. Dej jim pocítit svou blízkost, 
útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanos-
ti do tvé vůle pomáhají obětí zachra-
ňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil 
mezi ty, které evangelium nazývá 

blahoslavenými. 
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SeSLÁNÍ DUCHA SVAtÉHO
5. června

ČERVENOU

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

Deset dní po Ježíšově nane-
bevstoupení, tedy padesá-
tý den po Ježíšově zmrt-

výchvstání, byli shromážděni 
apoštolové spolu s Pannou Marií. 
Měli trochu obavu, co s nimi bude 
– jestli také proti nim někteří 
z židů nezakročí a nebudou vy-
dáni na smrt. Své obavy svěřova-
li všemohoucímu Bohu a setrvá-
vali na modlitbách. Najednou se 
ozval z nebe hukot, jako když se 
přižene silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A ukázaly 
se jim jazyky jako z ohně, rozděli-
ly se a nad každým z nich se usa-
dil jeden. Všichni byli naplněni 
Duchem Svatým a začali mluvit 
cizími jazyky, jak jim Duch vnu-
kal, aby promlouvali. Apoštolové 
v tu chvíli dostali odvahu, du-

chovní porozumění, moudrost, 
výmluvnost, takže byli schopni 
neohroženě zvěstovat Ježíše 
Krista vzkříšeného. Toto dílo 
v nich vykonal Duch Svatý. On 
je životem Církve, v ní působí a ji 
posvěcuje.

mODLItBA
Spolu se svými blízkými může-
te jako Panna Maria s apoštoly 

prosit o dar Ducha Svatého. 
K desátku růžence, při němž 

uvažujeme nad sesláním 
Ducha Svatého, můžete 

připojit i následující modlitbu 
od svatého Augustina:

Dýchej ve mně, Duchu Svatý,
abych svatě myslel!

Pobízej mě, Duchu Svatý,
abych svatě jednal!

Nadchni mě, Duchu Svatý,
abych svatost miloval.

Posiluj mě, Duchu Svatý,
abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu Svatý,

abych svatost nikdy neztratil! 
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SLAVNOSt NeJSVětěJŠÍ tROJICe
12. června

žLUTOU

Př 8,22-31; Řím 5,1-5; Jan 16,12-15

Slavíme slavnost Nejsvětější 
Trojice a vyznáváme, že věří-
me v Boha Otce, Syna a Ducha 

Svatého, v jednoho Boha ve třech 
osobách. 

V prvním čtení z knihy Přísloví 
dnes čteme o moudrosti. Tu jedinou 
si od Boha žádal král šalamoun, aby 
správně žil a v izraeli spravedlivě 
vládl. Ji upřednostnil před bohat-
stvím či dlouhým věkem. Poznal, že 
ona pochází od věčnosti a že Bůh 
jejím prostřednictvím stvořil celý 
svět. Kdybychom chtěli jednoduše 
popsat, co to moudrost je, mohli by-
chom říci, že je schopností rozlišit 
dobré od zlého a podle poznaného 
dobra pak jednat. Jejím počátkem 
je „bázeň z Hospodina“, jak se píše 
v Písmu svatém. Chceme-li nabýt 
moudrosti, u Boha ji hledejme, v jeho 
slově a jeho dílech. 

mODLItBA
Svou víru v Nejsvětější Trojici 

můžeme vyjádřit touto 
modlitbou:

Ó Nejsvětější Trojice Božská, 
ó svatý, svatý, svatý, 

Bože jediné podstaty; 
budiž od nás ctěn, chválen, 
ve třech osobách Bůh jeden.

Ó nevystihlá 
všemohoucnosti božská, 

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 božská, 

tvé soudy jsou propastné, 
tvé cíle však jsou bezpečné, 

všecko dobře spravuješ, 
v svém řízení nechybuješ. 

Amen
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12. NeDěLe V meZIDOBÍ
19. června

Blíží se k nám doba prázdnin, čas od-
počinku a letních radovánek. Kdo 
by se netěšil! Pro školáky a učitele 

se zavře škola, a je dost pravděpodob-
né, že v nejedné škole přes prázdniny 
začnou nějaké stavební práce či úpra-
vy: přístavba, výmalba, zařizování nové 
učebny, atd. Za provozu během školního 
roku by bylo obtížné některé práce udě-
lat, musí se tedy čekat na prázdniny, až 
bude škola prázdná. Pak - hurá do ško-
ly! Místo žáků a učitelů nastoupí zední-
ci, malíři, podlaháři, klempíři, instalatéři, 
elektrikáři a mnozí další řemeslníci, a sa-
mozřejmě pan školník, aby vše jaksepatří 
dozoroval. 

Nejinak tomu má být o prázdninách 
s dětmi a učiteli, oni se také mohou vě-
novat činnostem, na něž nebylo během 
roku kdy. Od plavání v bazénu přes pěší 
tůry, tábory až po čtení mnohastránko-
vých knih či zařizování si vlastního bunk-
ru v lese. Tak s chutí do toho! Ať nejsou 
prázdniny nuda a vysedávání na gauči 

mODLItBA:
Připojte modlitbu sv. Tomáše 
Akvinského za získání ctností:

Všemohoucí Bože, tys vševědoucí, 
nemáš počátek ani konec, ty dáváš 
i uchováváš ctnosti a uděluješ za ně 
odměny. Postav mě, prosím, na pev-
ný základ víry, chraň mě nepřemo-
žitelným štítem naděje a ozdob mě 
svatebním rouchem lásky. Dej mi 
spravedlnost, abych se ti podřizoval, 
rozumnost, abych se vyhýbal nástra-
hám ďáblovým, umírněnost, abych se 
držel střední cesty, a statečnost, abych 
trpělivě snášel protivenství. Dej, ať 
ochotně dávám dobré, které mám, 
těm, kdo je nemají, a pokorně ať hle-
dám dobro, které nemám, u těch, kdo 
je mají. Ať se pravdivě vyznávám z pro-
vinění a s klidnou myslí snáším trest. 
Ať nezávidím dobro bližnímu a stále ti 
děkuji za tvá dobra. Dej, ať nikdy neba-
žím po ničem nerozumném, ať si ošk-
livím vlažnost. Ať se nestane, že bych 
si předčasně žádal něco, co má teprve 
začít, nebo zanechal započatého před 

dokončením. Amen.

u televize! Kdo by pak měl problém s  le-
ností, nemusí zoufat. Existuje na ni jed-
noduchý recept, o který mohou děti své 
rodiče požádat. ingredience je jediná: 
kopřivy. Koho by tedy do svého nicnedě-
lání zaváděla lenost, ať poprosí o jeden 
kopřivový ne výluh, ale výšleh. Lenost 
rychle uteče.

ZELENOU

Zach 12,10-11; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
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13. NeDěLe V meZIDOBÍ
26. června

ZELENOU

1 Král 19,16b.19-21; Gal 5,1.13-18;
Lk 9,51-62

Bohu díky za školní rok, Bohu 
díky za to, že začínají letní 
prázdniny, Bohu díky, že 

budeme moci prožít dovolené, 
tábory, hry, tůry a mnoho dalších 
radostí. Tyto prázdninové aktivi-
ty jsou mnohem dobrodružnější 
než docházka do školy a kroužků 
během roku. Proto při nich ne-
zapomeňme vzývat své strážné 
anděly a v modlitbě se dovolá-
vejme jejich ochrany. Prosme 
své nebeské průvodce o dobrá 
vnuknutí, ochranu a doprovázení. 

V modlitbě Anděle Boží říká-
me: „Ať jsem tak živ, jak chce Bůh 
můj“. Jak Bůh chce, abychom 
byli živi? Odpovězme, že chce, 
abychom měli život v plnosti, 
abychom jej prožívali v pokoji, 
radosti a podle jeho vůle. Nápl-

ní našeho života má být služba 
Bohu s nerozděleným srdcem, 
v lásce, která miluje Boha nade 
vše. Máme být jako jeho věrní 
služebníci, což po zásluze a v při-
spění jeho milosti vede k životu 
věčnému. 

Příklad si můžeme pro tuto od-
danou službu vzít od vycvičené-
ho psa, který neběhá, kde se mu 
zlíbí, ale drží se u nohou svého 
pána; od koně, jenž rozumí po-
velům jezdce a nekráčí si svou 
vlastní cestou; od včelstva, které 
v péči zkušeného včelaře vydává 
mnoho medu a nemá chuť se ro-
jit a opustit úl.

mODLItBA
Svěřte se do ochrany andělů 

strážných v modlitbě 
Anděle Boží.
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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.

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 všemohoucí-

ho, 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, ukři-
žován, umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých; vstoupil na ne-
besa, 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.

Nicejsko-cařihradské vy-
znání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce 
všemohoucího, Stvořitele nebe 
i země, všeho viditelného i ne-
viditelného. Věřím v jednoho 
Pána, Ježíše Krista, jednorozené-
ho Syna Božího, který se zrodil 

z Otce přede všemi věky: 
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 
pravý Bůh z pravého Boha, 

zrozený, nestvořený, 
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 Pan-
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ny a stal se člověkem. Byl za nás 
ukřižován, za dnů Poncia Piláta 
byl umučen a pohřben. Třetího 
dne vstal z mrtvých podle Písma. 
Vstoupil do nebe, sedí po pravi-
ci Otce. A znovu přijde, ve slávě, 
soudit živé i mrtvé a jeho králov-

ství 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 odpuš-
tění hříchů. Očekávám vzkříšení 
mrtvých a život budoucího věku. 

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.

Korunka k Božímu 
milosrdenství

(modlí se na obyčejném růženci)
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 milosrdný k nám 

i k celému světu!
Na zakončení (třikrát):

Svatý Bože, Svatý Silný, 
Svatý Nesmrtelný, 
smiluj se nad námi 

a nad celým světem!

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 
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.
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Ujal se svého služebníka izraele,  
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,  Abrahá-
movi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu 
i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, 
i nyní i vždycky  

a na věky věků. Amen.

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.

Anděle Boží, strážce můj
Anděle Boží, strážce můj, rač 
vždycky být ochránce můj: mě 
vždycky veď a napravuj, ke vše-
mu dobrému mě vzbuzuj. Ctnos-
tem 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, archanděli
Svatý Michaeli, archanděli, 
braň nás v boji proti zlobě 

a úkladům ďáblovým. 
Kníže nebeského vojska, 

svrhni božskou mocí do pekelné 
propasti Satana a zlé duchy,

 kteří usilují o zkázu duší. 

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.

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 posvěcuje, abychom byli 
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svatým lidem a sloužili Bohu bez 
úhony 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, tvého služeb-
níka 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. 

Odpočinutí věčné
Odpočinutí věčné dej všem 

zemřelým, Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí, 

ať odpočívají ve svatém pokoji.

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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