
PODNĚTY K MODLITBĚ O SVATÉM TŘÍDENNÍ 
Zelený čtvrtek 

rok 2020 

Milí farníci, během Velikonočního třídenní vám pro modlitbu s blízkými nebo v 
soukromí. Jelikož praktický popis, jak prožít modlitební setkání, je uváděn prakticky 
pokaždé nebo jej můžete najít i na webu České biskupské konference jako manuál 
pro domácí bohoslužbu, zaměřím s vždy pouze na pár podnětů, o kterých můžeme 
společně nebo soukromě uvažovat a nad nimi se modlit. Chcete-li použít i video, 
pak doporučuji na youtube nalézt „kanál Lomec“, kde k jednotlivým nedělím a 
svátečním dnům budou i další inspirace. 

Četba biblického textu: Ex 12, 1-14 

Jsme zvyklí vnímat Ježíše jako toho, kdo se zajímá o druhé, pomáhá jim, je ochotný 
zříci se pro ně svého pohodlí, času prostředků… To, co si připomínáme dnešním 
dnem, jde ale ještě nad rámec toho všeho – jde do krajnosti, chce se nám dát cele, 
aby nás svou láskou povzbudil k důvěře, že i my se mu můžeme odevzdat. Říkáme o 
Kristu, že je Beránek Boží, je to on, který nás zachraňuje, nemusíme se bát a přece – 
kolikrát jsme se podobali apoštolům, kteří nedokáží bdít s Kristem? Kde jsme nebyli 
ochotni nasadit se proto, abychom žili jako jeho učedníci? Abychom se s ním setkali 
v modlitbě, v bližních, zašli do kostela… 
Nejsme lepší ani horší než Izraelité. Je to Boží láska a moc, která zahraňuje. 
Podobně, jako se Bůh rozpomněl na strádání svého lidu, jako procházel Hospodin 
egyptskou zemí, prochází i našimi byty, domy, vesnicemi, našimi životy. Kdy a jak 
jsme osobně nebo v rodině v uplynulém roce vnímali Boží přítomnost nebo zásah? 
Záchrana se netýká pouze individuálního prožitku. Beránek má být rozdělen, je-li 
málo členů rodiny, mají zvát další osoby. To nám sice současná opatření 
neumožňují, ale můžeme se dělit jinak a být v tom vynalézaví. Jak se o sebe 
vzájemně zajímáme a staráme v rodinách (i v širším smyslu)? Jak se zajímáme o 
naše okolí, abychom věděli, kdo by něco mohl potřebovat? Co sdílíme s našimi 
sousedy? A je zde někdo, kdo je také křesťan nebo hledající? 
Zelený čtvrtek nás vybízí, abychom se nebáli o něco rozdělit (čas, pomoc, 
vzpomínka, telefonát….) – vždyť náš Pán je nám příkladem lásky a služby – on se 
vydává. Chléb kéž je nám toho vždy symbolem. 

Pro děti: Můžeme vymyslet, jak se rozdělit o něco třeba s babičkou, dědou, 
prababičkou, pradědečkem, lidmi z okolí (třeba už osamocenými) – co jim můžeme 
vyrobit, namalovat, zatelefonovat něco jim říct, zazpívat…  

Za mnohé kněze, kteří se podílejí na přípravách modlitebních setkání, vás srdečně 
zdravím a žehnám vám. P. Roman Dvořák, Strakonice 
 



Podnět k modlitbě o Velkém pátku 

rok 2020 

Milí farníci, během Velikonočního třídenní vám pro modlitbu s blízkými nebo v 
soukromí. Jelikož praktický popis, jak prožít modlitební setkání, je uváděn prakticky 
pokaždé nebo jej můžete najít i na webu České biskupské konference jako manuál 
pro domácí bohoslužbu, zaměřím s vždy pouze na pár podnětů, o kterých můžeme 
společně nebo soukromě uvažovat a nad nimi se modlit. Chcete-li použít i video, 
pak doporučuji na youtube nalézt „kanál Lomec“, kde k jednotlivým nedělím a 
svátečním dnům budou i další inspirace. 

Četba pašijí – umučení našeho Pána Ježíše Krista: Jan 18, 1 – 19, 42 

Hřích má devastující následky. I když si toho nevšimneme hned, dříve nebo později 
se to projeví. Mementem této skutečnosti pro křesťana je Kristovo utrpení a kříž, 
jak nám popisují pašije. Nicméně jejich smyslem není popis heroického činu, ale 
povzbuzení: ačkoli následky hříchu dopadají na každého člověka a na Ježíše 
s obrovskou krutostí (vždyť na sebe bere hříchy celého světa), děje se tak z důvodu 
vysvobození, vykoupení a odpuštění. 
Kříž je znamením lásky. Ano, odpuštění a odpouštění může být složité a náročné. 
V pašijích vidíme, jak mnoho zlého se snáší (nespravedlivě) na Ježíše. Podraz, 
zapření, úklady, křivá svědectví, násilí, posměch… Kristus je naší silou, kdykoli jsme 
něčemu podobnému vystaveni. Dokážu své utrpení spojovat s ním a v něm hledat 
sílu? Platí to však i také naopak – kdy jsme my výše uvedeným jednáním zasazovali 
bližním další ránu? Ale také zde přichází odpuštění, i můj hřích je zaplacen a očištěn 
Kristovou krví. 
Naše prosby za celý svět, nejen za naše blízké, nacházejí sílu a oporu právě v tom, 
že ničivá moc hřích je přemáhána láskou kříže.  
Současná situace pro mnoho lidí znamená obtíže – osamocení, strach, nemoc, 
bezmoc, ekonomické obtíže, ohroženost, ve světě i nemožnost pohřbít své 
zemřelé… Možná jsme tyto kříže neviděli, možná se nás více dotýká lidská křehkost 
v zblízka. I pro tyto situace je Ježíš na kříži a my se jej v nich můžeme vírou dotýkat. 
Nejen pro děti: Přes den můžeme nechat kříž ležet na stole. Připravme si přes den 
kamínky, jako znamení hříchů. Květiny připravme jako symbol proseb za lidi ve 
světě. Při večerní modlitbě prosme za odpuštění hříchů a pokládejme ke kříži 
kamínky, během proseb za svět pokládejme květiny.  
Neopomeňme prosbu za lidi stižené pandemií koronaviru a všechny, kdo jim 
pomáhají. 
Za mnohé kněze, kteří se podílejí na přípravách modlitebních setkání, vás srdečně 
zdravím a žehnám vám. 

P. Roman Dvořák, Strakonice 

 



Podnět k modlitbě o Bílé sobotě 

rok 2020 

Milí farníci, přijměte další z podnětů k našemu prožití letošních Velikonoc. Že 
je prožíváme soukromě, je sice nezvyklé, ale nastalou situaci můžeme využít 
k novým pohledům na to, co slavíme každoročně. Pokud chcete použít podněty 
nejen k individuální, ale i společné modlitbě a nevíte jak na to, podívejte se do 
úvodu k některému z předchozích dnů či nedělí. Na druhé straně naleznete krásný 
text ze starokřesťanské homilie o Bílé sobotě a rozšířený návrh k rozjímání. 

Četba biblického textu: Žalm 27 
Dobře známe následnost velikonočních událostí. Nicméně ruku na srdce – někdy je 
sobota vlastně takovým „dnem-nednem“. Po velkém pátku, kdy jsme vnímali 
drama, se zastavíme v sobotu u Božího hrobu na chvíli modlitby, ale už se jdeme 
chystat, protože večer budeme slavit vigilii vzkříšení. V lepším případě v pozdním 
večeru, mnohdy ale již v pozdním odpoledni. Ale dovolme si vnímat sobotu, jak 
vyznívala pro Matku Boží, apoštoly, Máří Magdalénu a další Ježíšovy současníky. 
Je po všem. Kristus je pohřben, z kříže nesestoupil, neobnovil život, naděje zemřela. 
Nic se nemůže dělat – jsou svátky, sabat. Bezmoc, chvíle, kdy situaci nemůžeme 
překrýt aktivitou, čekání – to jsou momenty, se kterými si mnohdy nevíme rady. A 
to je ticho Bílé soboty. Ano, i čekání patří do Božího plánu. Zdá se, že se nic neděje, 
ale není to tak – Ježíš sestoupil do říše zemřelých, aby jim oznámil vítězství života a 
vyvedl je svým vzkříšením. 
Týká se to mě, každého z nás. Chceme rychlá řešení, hlavně, ať se něco děje. A Bílá 
sobota každoročně říká: „Zastav se, vydrž, buď trpělivý!“ A my „jedeme“ pořád dál. 
A co pak dělat v karanténě? V omezení nouzovým stavem? Zastav se a chvíli 
naslouchej, čekej, co na to Pán. Nebuď lenivý, ale dávej všemu svůj čas. 
Kdy jsem si uvědomil, že nemá cenu věci uspěchat? Zažil jsem někdy to, že až 
zpětně jsem viděl, že se události Bohu nevymkli z rukou, ačkoli jsem si to předtím 
myslel?  
Nejen pro děti: Dejte dnes naklíčit jakákoli semínka. Budeme čekat, až vzklíčí. 
Pokud jste seli cokoli již dopředu, popovídejte si o tom, za jak dlouho se ukázaly 
klíčky, první zelené lístky, za jak dlouho to vyrostlo. Podobně čekáme na vzkříšení, 
podobně se učíme čekat na různé věci v životě. 

Večer si zapalte připravenou svíci, u níž se jako obnovu křestního vyznání můžete 
pomodlit Apoštolské vyznání víry (Kancionál 002). 
Jako znamení světla, které prozáří noc ze soboty na neděli, na základě výzvy 
českých a moravských biskupů, po setmění zapalte svíce oznamující Kristovo 
vzkříšení v oknech vašich domů či bytů. 
Za mnohé kněze, kteří se podílejí na přípravách modlitebních setkání, vás srdečně 
zdravím a žehnám vám.                  P. Roman Dvořák, Strakonice 



Ze starobylé homilie na Velkou a svatou sobotu 
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože 
Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od 
věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. 
Jistě jde hledat praotce lidstva jako zdrcenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se 
nacházejí v propastných temnotách a ve stínu smrti; jistě přicházejí vysvobodit z bolestí 
uvězněného Adama spolu s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn. Pán k nim vešel 
vyzbrojen vítězným křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na 
všechny volal: „Můj Pán ať je se všemi!“. A Kristus Adamovi odpověděl: „I s Tebou“. 
Chápe ho za ruku a burcuje ho slovy: „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus Tě 
osvítí.“ 
Já jsem Tvůj Bůh a pro Tebe jsem se stal tvým synem; pro tebe a pro ty, kteří se mají 
z tebe narodit nyní říkám a s veškerou mocí poroučím těm, kdo byli v poutech: mějte 
světlo. A spícím: vstaňte. 
Přikazuji Ti: Probuď se, spáči, přece jsem Tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný 
v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli. Vstaň, dílo mých 
rukou, vstaň můj obraze učiněný k mé podobě. Vstaň a vyjděme odtud. Neboť tys ve 
mně a já v tobě, jsme přece jedna nedílná osoba. 
Pro tebe jsem se stal já, tvůj Bůh, tvým synem. Pro tebe jsem já, Pán, přijal tvou 
podobu služebníka. Pro tebe jsem já, který jsem na zemi, přišel na zem a do podsvětí. 
Pro tebe, člověče, jsem byl jako člověk, bez pomoci, odložený mezi mrtvé. Pro tebe, 
který jsi vyšel ze zahrady, jsem byl ze zahrady vydán Židům a v zahradě ukřižován. 
Pohleď na můj poplivaný obličej, to jsem snesl pro tebe, abych v tobě obnovil dřívější 
dech. Pohleď na mé zpolíčkované tváře; to jsem snesl, abych tvou porušenou podobu 
obnovil opět k svému obrazu. 
Pohleď na má zbičovaná záda; to jsem snesl, abych odstranil břemeno hříchů tížící tvá 
ramena. Pohleď na mé ruce šťastně přibité ke kmeni kříže, to pro tebe, jenžs kdysi 
nešťastně vztáhl svou ruku ke kmeni v ráji. 
Usnul jsem na kříži a kopí proklálo můj boj. To pro tebe, který jsi usnil v ráji a nechal 
vyvést ze svého boku Evu. Můj bok vyléčil ránu ve tvém boku. Můj spánek tě vyvede ze 
spánku podsvětí. Mé kopí zadrželo kopí namířené proti tobě. 
Vstaň, vyjděme odtud! Nepřítel tě vyvedl z rajské země; já už tě neusadím do ráje, ale 
na nebeský trůn. On tě zahnal od stromu života, který byl předobrazem; avšak já jsem 
sám život, a hle, jsem s tebou spojen. Určil jsem cheruby, aby tě opatrovali jako 
služebníci a přikazuji jim, aby tě měli v takové úctě, jaká přináleží Bohu. 
Trůn s cheruby je uchystán, nosiči jsou pohotově a připraveni, svatební komnata je 
vystrojena a jídla přichystána. Věčné stánky a příbytky jsou vyzdobeny, poklady věčných 
statků otevřeny a nebeské království je připraveno už od věků. 
K dalšímu rozjímání: 
Žalm 88 Pocit zmaru patří odedávna k životu člověka. Uchovat si naději – tomu nás učí 

Kristovy Velikonoce. Ozeáš 6, 1-3 Sdílej s prorokem naději, že i do tvého života, temnot, 
otazníků, hledání Pán přijde, i když i jeho příchod má svůj čas, nemusí být ihned. 
 



Podnět k modlitbě o Slavnosti  
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista rok 2020 

Kristus vstal z mrtvých – vpravdě vstal z mrtvých! Aleluja, aleluja, aleluja! 
Milí farníci, znovu prožíváme potvrzení naděje, která v lidských dějinách nemá obdobu 

– smrt je přemožena! Snad právě dnes a v následujících dnech nám chybí možnost tuto 
radost sdílet a oslavovat s druhými, ale přece: Neznamená to, že by nebyly Velikonoce! To 
zásadní zůstává realitou, kterou neohrozí žádná omezení: Kristus rozlomil pouta smrti, 
vstal z mrtvých a potvrdil nejen svá slova, ale i to, že máme důvod na něj spoléhat jako na 
Spasitele! Pokud chcete použít podněty nejen k individuální, ale i společné modlitbě a 
nevíte jak na to, podívejte se do úvodu k některému z předchozích dnů či nedělí. 

Četba evangelia: Mt 28, 1-10 
Ženy se jdou podívat na hrob. Láska je vede na místo, kde zanechaly toho, který 
přinášel světlo a naději do jejich dnů. Až do pátku… Byly svědky onoho dramatu, které 
se odehrálo na kříži. Viděly, jak byl přivalen kámen k jeho hrobu. V sobotu, vázány 
svátečním klidem, čekají nejspíš s množstvím otázek a rozrušení, aby následující den, 
jak jen je to možné vyrazily na to místo, kde měl spočívat jejich poklad. Hledají Ježíše 
ukřižovaného, ale není zde. „Nebojte se,“ říká anděl, „není tady, …byl vzkříšen z 
mrtvých!“ Mám já nějaké představy o Kristu, které těžko opouštím nebo překračuji? Je 
něco, v čem by se můj vztah s ním odehrával pouze formálně a nikoli v dynamice 
objevování jeho jako živého? Přichází nová etapa života Ježíšových učedníků – nikoli 
bez obav. Slova: „Nebojte se!“ opakuje i Kristus. To nové je totální prolomení lidských 
limitů. V setkáních se Vzkříšeným čteme, jak pokaždé učedníci rozpoznávají něco 
nového a učí se vnímat realitu v absolutně novém horizontu (čtěme evangelia 
následujících dnů), i když překračujícím naše lidské představy. V kterých oblastech můj 
pohled na realitu je ovlivněn vědomím, že smrt je přemožena a člověk vykoupen? Nová 
realita znamená poměřovat věci kolem nás z hlediska věčností a zmrtvýchvstání (srov. 
Kol 3, 1-2) a nikoli pouze měřítky tohoto světa. Dvakrát zaznívá pozvání do Galileje 
k setkání se vzkříšeným Ježíšem. I nás Pán zve, abychom využívali různé způsoby 
zakoušení jeho života. Co mě osobně pomáhá, abych zakoušel Boží působení a naději? 
Jaké způsoby modlitby, jaké prostředky, jaká místa… Ženy mají toto pozvání předat 
apoštolům. Také nám někdo řekl o Bohu, ukázal živý vztah s ním. Děkujme Pánu za něj 
(ně). Když hovořím s druhými o víře, jsem svědkem pozvání k životu? Jaké způsoby 
života s Bohem jsou srozumitelné hledajícím v mém okolí? Kámen je odvalen, Kristus 
žije! Osamocení Getseman, zrada, drama utrpení a kříže, sobotní mlčení – to vše se týká 
i našich životů – nachází rozuzlení ve vzkříšení. Spojením našich příběhů s Kristem i my a 
naši blízcí nalezneme sílu i řešení v tom, co prožíváme. 
Pro děti: Vymýšlejte s dětmi, jaké způsoby máme, když chceme někomu něco sdělit. 
Následně si povídejte o tom, co si lidé říkají, píší, vzkazují. Ženy jdoucí od hrobu 
vyprávějí apoštolům nejdůležitější událost dne (života). Ať děti obrázkem, dopisem 
nebo jakýmkoli způsobem někomu dnes předají nebo pošlou, co jim udělalo radost. 

Za mnohé kněze, kteří se podílejí na přípravách modlitebních setkání, vás srdečně 
zdravím a žehnám vám, P. Roman Dvořák, Strakonice 


