


Milé rodiny,

přicházíme k Vám z Centra pro rodinný život s nabídkou, jak prožít čas liturgického roku, 
který je před námi. Vím, že pro rodinu dnes je čas vzácným pokladem, který je potřeba chrá-
nit, aby se z rodinné pohody nic důležitého neztratilo. Proto si chci v úvodu připustit pocho-
pitelnou otázku: Co Vám naše nabídka dá a o co Vás naopak připraví?

Nabízíme Vám čas, který můžete prožít společně se svou rodinou, kterou máte doma, 
i s rodinou církve, kterou vytváříte ve Vašem kostele. O co Vás tedy nabízená aktivita při-
praví? Právě o trochu toho času, který můžete věnovat své rodině tím, že si do svého domova 
přenesete prožívání liturgické doby společnou modlitbou a připomenutím, co se právě v cír-
kevním kalendáři slaví. Naopak věřím, že Vám to přinese domů Boží blízkost a požehnání, 
které jistě Vaše rodina potřebuje.

Liturgický kalendář uspořádala církev tak, abychom v jediném roce mohli spolu s Ježíšem 
prožít nejdůležitější chvíle jeho lásky k nám. Už na začátku roku při slavení Ježíšova narození 
slyšíme od apoštola Jana alarmující slova: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ Rok, 
který církev společně prožívá, je snahou jak na Ježíše nezapomenout žádný den. Každý den je 
v tomto kalendáři novou příležitostí, jak s Ježíšem být a prohloubit svůj vztah k němu.

Nám dospělým se může zdát, že Ježíše už známe dost. Když se však děti začnou v kostele 
všetečně ptát, mnohdy se nad odpovědí jim i trochu zapotíme. Právě tu si mnohdy uvě-
domujeme, že víra je vztah a ten se musí s milovanou osobou prožívat celý život. Proto se 
nám v liturgickém kalendáři rok co rok opakují ty stejné události Ježíšova života, abychom je 
mohli znovu a hlouběji pochopit a prožít.

Jestli přijmete naši nabídku, můžete se pomyslně ocitnout na točitém schodišti. V mod-
litbě se svými dětmi budete moci prožívat s větší pozorností události Ježíšova života tak, 
že za rok nebudete na stejném místě. Točité schodiště, i když jím jdeme už dlouho a stále 
dokola, nás vždy po každé otáčce posune o patro výš. Tak i Vaše rodina možná zjistí, že Ježíš, 
se kterým jste rok prožili, Vám v něčem skutečně pomohl vystoupat výš.

V modlitbě na Vás myslí a žehná
P. Petr Bulvas

Jak postupovat

V ruce držíte plakát Cestičky k Bohu, který Vás provede celým liturgickým rokem 2017/18. 
Plakát si můžete pověsit či nalepit na nějaké vhodné místo, tak abyste ho měli stále před 
očima a mohli do něj vykreslovat splněné „úkoly“ a vůbec sledovat, např. kterého světce si 
dnes církev připomíná…

Cestička je do jisté míry takovým neúplným liturgickým kalendářem, s vyznačenými nedě-
lemi a významnými svátky vztahujícími se k životu Pána Ježíše, svátky mariánskými a památ-
kami některých světců. Souběžně s kalendářem vede cestička se stopami v různých barvách. 
Každá stopa symbolizuje nějaký „modlitební“ úkol pro rodinu či jednotlivce. Po splnění úkolu 
si stopu vymalujte.  Kromě toho jsou zde kytičky, které fungují na stejném principu.

Co který symbol znamená? 

Věnujme neděli Pánu. Společně si sedněme a popovídejme si o tom, co nás 
oslovilo v evangeliu, ve čtení či kázání, jaká je právě liturgická barva… Na 
závěr se pomodleme modlitbu, která je barevně napsaná při okraji cestičky 
a je specifi cká pro dané liturgické období (např. ANDĚL PÁNĚ v adventu, 
KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ od Velkého pátku…).
Počítá se vždy 1 stopa na 1 neděli nebo svátek, pokud není uvedeno jinak 
(např. pro Korunku ve Velikonočním období), tedy úkolem je pomodlit se 
minimálně jednou za týden – ideálně společně v neděli. Nicméně iniciativě 
se samozřejmě meze nekladou – můžete se danou modlitbu modlit denně 
a vždy si dokreslit svou stopu.

„Modlitební úkol“ nebo jiná aktivita vztahující se ke konkrétnímu dni 
(např. svátek Svaté rodiny…) nebo naopak bez konkrétního data, ale pro 
dané liturgické období. Konkrétní instrukce naleznete na plakátu pod vyob-
razením cestičky pod konkrétním číslem.

Dobrovolná aktivita pro děti nebo dospělé. Konkrétní instrukce naleznete 
na plakátu pod vyobrazením cestičky pod konkrétním číslem.

odkaz na materiály ke stažení na webových stránkách www.rodinnyzivot.cz.

ZASVĚCENÝ SVÁTEK mající stejnou platnost jako neděle, tj. účast na mši 
svaté je závazná stejně jako v neděli.

ZASVĚCENÝ SVÁTEK, ale Česká biskupská konference stanovila účast na mši 
jako doporučenou, nikoliv závaznou.

Chcete-li podpořit naše aktivity pro rodiny, můžete fi nanční dar zaslat na účet: 2800068926/2010.
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Připravilo pro Vás

Cestička do nebe
je tady pro tebe.
Ke Kristu Králi,
co není v dáli,
jdi cestou jedinou,
s celou svou rodinou.


