
Bílá sobota – modlitba s prožitkem 

Na vhodném místě v domě, kde je klid, připravíme prostor pro tvůrčí modlitbu a rozjímání. 
Jednotlivá stanoviště jsou popsaná níže. Texty k jednotlivým úkolům si můžete vytisknout. 
Členové rodiny se v místnosti střídají po jednom, aby měl každý své soukromí a svobodu 
prožitku a projevu. Je potřeba zdůraznit, že není cílem projít všechna stanoviště, ale vybrat si 
ta, která mě zaujmou a která mi pomohou lépe prožít čas s Bohem. 

Stanoviště č.1 

Připravíme klacíky, nůžky, provázek a větší kříž (vyrobený nebo ten, který máme běžně doma), 
kartičku s textem: 

 Přijímám svůj kříž 

„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“  

Mt 16, 24 

Někdy nás potkávají malé nebo větší zkoušky, těžkosti, nepříjemnosti. Je to jako 
bychom museli přijímat naše malé kříže. Musíme se rozhodnout. Zvítězí naše 
lenost, strach, neochota nebo se dokážeme zapřít, vzít kříž a následovat Pána 
Ježíše? 

Z klacíků si vyrob svůj kříž a můžeš ho postavit vedle toho Ježíšova, velkého 
kříže. Můžeš se pomodlit následující modlitbu: 

„Pane Ježíši, odpusť mi, když někdy neochotně přijímám i malé kříže, které mi 
do života posíláš. Když nedokážu překonat své slabosti, zapřít se a následovat 
tě. Když jsem nespokojený a vadí mi, že není všechno podle mých představ. 
Pomoz mi, abych tě dokázal lépe následovat. Amen.“ 

 Stanoviště č.2 

Potřebujeme Bibli, různé dětské Bible, také knížky s krátkými příběhy, tužku a lístečky a 
kartičku s textem: 

Čtení z Bible 

Můžeš strávit chvilku tím, že si přečteš jakýkoliv příběh z Bible a budeš nad ním 
přemýšlet. Přemýšlej nad tím, co ti chce Bůh tímto příběhem říct. Můžeš si číst 
také krátké křesťanské příběhy z ostatních knih. 

Pokud chceš, pomodli se k Duchu Svatému a otevři Bibli na náhodné straně. 
Přečti si pak verš, na který Ti padne zrak, a přemýšlej nad ním. Pokud Tě 
zaujme, můžeš si jej napsat. 



Stanoviště č.3 

Potřebujeme obrovský kámen a ně něj fixou napsáno VĚČNÁ SMRT, fixy, menší kameny, text 
na kartičce: 

Zavalen kamenem 

Ježíš zemřel a byl uložen do hrobu. Chvíli to vypadalo, že je všemu konec. Ten, 
kterému apoštolové a mnoho dalších Židů věřili, v něhož skládali všechnu svou 
naději, že zachrání Izrael, je mrtvý.  

JE MRTVÝ. 

LEŽÍ V HROBĚ, ZAVALENÝ OBROVSKÝM KAMENEM. 

JE KONEC? 

Ano, je tady konec pro člověka, ale není to konec pro Boha.  

BŮH DOKÁŽE ODVALIT KÁMEN VĚČNÉ SMRTI,  

KTERÁ BRÁNILA VĚČNÉMU ŽIVOTU.  

Bůh totiž odvaluje kameny, které pohřbívají všechno, co má žít.  

Může odvalit POHODLNOST, která pohřbívá mé poslání pomáhat. 

Ničí ZÁVIST, která pohřbívá touhu přát druhým vše dobré. 

Odvalí SOBECTVÍ, které pohřbívá nezištnou lásku k druhému. 

Odsune LAKOMSTVÍ, které pohřbívá mou chuť se rozdělit.  

Pomůže mi od STRACHU, který mě svazuje a brání mi konat Boží vůli. 

Uzdravuje mé ZÁVISLOSTI, které omezují můj život a berou mi svobodu. 

Bůh může tyto kameny z tvého života odvalit znovu a znovu, ale musíš si je 
přiznat a jemu je nabídnout. 

Vyber si kámen a na něj napiš to, co tě tíží, co zavaluje tvou touhu dělat dobré 
věci. Nabídni to Bohu a polož k velkému kamenu Věčné smrti a věř, že Bůh Ti 
pomůže tyto kameny v životě odstraňovat a probudí to dobré, co v sobě máš. 

 



Stanoviště č.4 

Připravíme kousky bílé látky, tenké štětce a barvy, kelímek s vodou, také tužky a pastelky a 
kartičku s textem: 

Chci vidět tvou tvář ve svých bližních 

Na křížové cestě potkal Ježíš statečnou Veroniku. Byla to obyčejná žena a zdálo 
by se, že neměla jak Ježíši pomoct. Ona však udělala alespoň to nejmenší, co 
v danou chvíli udělat mohla. Překonala svůj strach, který určitě vojáci 
doprovázející Ježíše vzbuzovali, a odvážně přistoupila až k němu, aby mu 
podala roušku, do které mohl utřít zkrvavenou tvář. Odměnou se jí stal otisk 
Ježíšovy tváře.  

Kéž dokážeme vidět Ježíše ve všech lidech, které potkáváme a máme kolem 
sebe. Kéž dokážeme dělat malé skutky lásky jako odvážná Veronika. 

Můžeš na plátno nakreslit barvami, tužkou nebo pastelkami Ježíšovu tvář nebo 
můžeš nakreslit toho, koho bys chtěl mít více rád a více mu pomáhat. Pokud si 
netroufáš kreslit, můžeš na plátno své rozhodnutí napsat. Plátno si schovej, je 
připomínkou tvého rozhodnutí. 

  

 Stanoviště č.5 

Potřebujeme zpěvník, kytaru, dětské hudební nástroje. 

Kdo zpívá, dvakrát se modlí 

Můžeš chvíli chválit Pána písní. Je jedno jak umíš zpívat a hrát, teď zpíváš jen 
pro Pána.  

 

Stanoviště č.6 

Potřebujeme růženec, knížečku s jednotlivými tajemstvími. 

Jsou různé formy modlitby 

Pokud chceš, můžeš se pomodlit modlitbu Růžence. Vyber si tajemství, které máš 
rád, pomodli se celý Růženec, záleží to zcela na tobě.  

 



Stanoviště č.7 

Připravíme zrcadlo, rtěnku, mísu s hadříkem a teplou vodou, obraz ukřižovaného Ježíše a text 
na kartičce: 

Vidět se v kříži jako v zrcadle 

Pane, často se dívám na kříž a je mi opravdu líto, že jsi tolik trpěl. Ale často 
připomínám jen ty plačící ženy, které tě sice litovaly, ale vůbec jim 
nedocházelo, že spolu s křížem neseš právě jejich hříchy. Právě moje hříchy. 
Tohle si uvědomit a přiznat už je trochu horší. Každý trn, který probodl tvou 
hlavu, každá rána po bičování, každá část těžkého kříže, každý pád na 
kamenitou cestu, každá rána hřebem do Tvých rukou a nohou, Tvoje rána 
v probodeném srdci…to všechno je kvůli mým hříchům. 

Když se dívám na kříž, jako bych se díval do zrcadla. Mohu vidět všechny své 
slabosti, hřích, selhání. 

Můžeš vzít rtěnku a napsat na zrcadlo všechno, čím Ježíše zraňuješ, všechno, 
z čeho se mu dnes chceš vyznat. Teprve potom otoč na druhou stranu. 

druhá strana 

Pane, stojím před Tebou a vidím své hříchy. Z celého srdce Ti děkuji, že jsi je 
všechny přinesl až na Golgotu, abys je tam obmyl svou drahocennou krví. 
Děkuji Ti, že smýváš každý můj hřích. Pane Ježíši, upřímně svých hříchů lituji. 

A teď můžeš všechno, co jsi napsal houbičkou umýt. Ježíš totiž za každý tvůj 
hřích přinesl svou oběť a Bůh ti každý hřích, kterého lituješ, odpouští. 

 

Stanoviště č.8 

Potřebujeme knížečku nebo kancionál s modlitbou křížové cesty, můžeme také vhodnou 
vytisknout z internetu. Pokud máme obrázky k jednotlivým zastavením, můžeme je také 
přiložit. 

Procházím s Ježíšem křížovou cestu 

Pane, chci alespoň ve svých myšlenkách projít s tebou křížovou cestu a 
přemýšlet nad vším, cos pro mě vytrpěl. 

Vyber si jednu z křížových cest, čti si jednotlivá zastavení a přemýšlej nad nimi. 


