
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z EVANGELIA PODLE JANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z EVANGELIA PODLE JANA 
 

23 ADVENT A VÁNOCE  
 

Pátek 3. adventní: Jan 5, 33 - 36 
8 

Jan vydal pravdě svědectví, 
co konám já, to Otec ví. 
 

Třetí neděle adventní, cyklus B 
Jan 1, 6-8.19-28 
7 

I když nejsi Mesiáš,  
cestu připravit mu máš. 
 

Slavnost Narození Páně - ve dne 
7. den oktávu Narození Páně a 
2. neděle po Narození Páně  
Jan 1,1-18 
8 

Jeho život, Světlem lidí, 
temnota s Ním nepořídí. 
 

Na počátku Slovo bylo, 
u Boha se narodilo. 
 

A to Slovo, to bylo Bůh. 
Na počátku byl Boží duch. 
 

Bez něho nic nepovstalo. 
Co jest, to se z Boha vzalo. 
 

Povstalo vše skrze něho, 
v něm počátek žití všeho. 
 

V něm život byl světlem lidí, 
Ve tmě svítí, lidi vidí. 
 

Světlo, které ve tmě svítí 
a temnota nepohltí. 
 

Člověk od Boha jménem Jan 
k svědectví teď byl povolán. 
 

Přišel jako svědek světla, 
skrze něj by pravda kvetla. 
 

Skrz něj by všichni věřili, 
k Pravdě život namířili. 
 

On sám však nebyl světlem tím, 
jen jeho zářným svědectvím. 
 

Pravé světlo k osvícení 
všeho lidu pokolení 
 

právě na svět přicházelo, 
světu dát se poznat mělo. 
 

V světě bylo, skrz Něj povstal, 
ale svět ho hned nepoznal. 
 

Do vlastního přišel právě, 
nepřijali ho však hravě. 
 

Všem, kdo ho přijali, věř mi, 
dal moc stát se Jeho dětmi. 
 

Ti, kdo věří v jméno Jeho, 
zrodili se z Boha svého. 
 

Nejsou tedy z krve, těla, 
ani muž je neudělá. 
 

Věřící Boží děti jsou, 
pod Boží vůlí, ochranou. 
 

Slovo Tělem učiněno, 
mezi námi narozeno. 
 

Viděli jsme jeho slávu, 
jakou má od Otce dánu 
 

jednorozený Syn Boží, 
pln milosti, pravdy Boží. 
11 

O něm vydával svědectví Křtitel Jan, 
Když volal: to je ten, jak jsem řekl vám: 
 

Ten přijde po mně, větší důstojnost má, 
neboť on byl dříve, než jsem přišel já. 
 

Všichni jsme dostali z jeho plnosti 
a dostali jsme milost za milostí. 
 

Zákon ten byl vám dán skrze Mojžíše, 
milost a pravda zas skrze Ježíše. 
 

Nikdo nikdy neviděl Boha toho, 
Jednorozený o Něm řekl mnoho. 
 

Ten, jenž spočívá v Otcově náručí, 
o Něm zprávu podal, pravost zaručí. 
 

27.12. - Sv. Jan, evangelista: Jan 20,2-8 
9 

Miláček Páně k hrobu běží, 

nakoukne dovnitř, hned uvěří. 
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24A LITURGICKÉ MEZIDOBÍ A  
 

2. v mezidobí: Jan 1,29-34 
6 

Hle, beránek Boží, 

hříchy světa složí. 
 

Slavnost Nejsvětější Trojice v cyklu A 

(Jan 3,16-18) má podobný (delší text) 

jako 4. neděle postní v cyklu B: 
 

Jan 3, 14 - 21 (Jan 3,16)  
7 

Tak Bůh lidi miloval, 

Syna světu k spáse dal. 

(Syna svého k spáse dal) 
 

Slavnost Těla a Krve Páně: Jan 6,51-58 
8 

Ty, Ježíši, živý chlebe, 

sestoupil jsi pro nás z nebe. 
 

"Kdo ten můj chléb bude jísti, 

toho čeká věčné žití. 
 

Ten chléb, to je tělo moje, 

jenž se za svět obětuje." 
 

Jak nám může dát své tělo, 

málo jich to rozumělo. 
 

"Nebudete-li to tělo jíst, 

nebudete ten život mít.  
 

Kdo mé tělo jí, krev pije, 

vzkříšen bude, povždy žije. 
 

Tento živý, skutečný chléb, 

ten neslouží vám na pohřeb. 
 

Tento chléb, kdo bude jísti, 

toho čeká věčné žití." 
 

24B LITURGICKÉ MEZIDOBÍ B  
 

2. v mezidobí: Jan 1,35-42 
7 

Ježíš je ten Mesiáš, 

pojď hned za mnou a poznáš. 
 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo: J 19,31-37 
Tento úryvek pašijí: 
7 

Jelikož den příprav byl, 
čas se brzo nachýlil. 
8 

Přes sobotu mrtvá těla 
na kříži viset nesměla. 
10 

Jo, slavili navíc velký svátek, 
ani netušili velký pátek. 
11 

Byli tedy židé žádat Piláta, 
by byla přeražena každá hnáta 
9 

všem, kteří na kříži viseli, 
hýbat se vůbec nesměli. 
11 

Prvnímu i druhému přerazili, 
u Ježíše se však hned zastavili. 
9 

Shledali totiž, že skonal již, 
měli by s tím jen zbytečný kříž. 
 

Ale jeden voják kopím vrh, 
trefil do boku a naráz spch! 
10 

Z té rány vytryskla krev a voda, 
opět se splnila Písma slova: 
 

"Ani kost nebude mít zlomenou" 
"Pohledí na ránu probodenou." 
11 

Ten, který to viděl dává svědectví, 
mluví pravdu, říká dobré poselství.  
9 

Abyste věřili také vy, 
je k vám ten učedník pravdivý. 
 

17. v mezidobí: Jan 6,1-15 
11 

Dřív, než velikonoce se slavili, 
velké zástupy Pána obstoupili. 
 

Když vidí zástup, zeptá se Filipa: 
"Kde nakoupíme pro ně tolik chleba?" 
 

Za dvě stě denárů nepostačí nám, 
abychom dali jim jen ke svačinám. 
 

Ale Ondřej je teď v tom pohotový, 
nachází chlapce, který jim vyhoví. 
 

Pět chlebů a dvě ryby tady máme, 
málo jich, však těm lidem klidně dáme. 
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"Postarejte se, ať se zde posadí, 
pět tisíc po padesáti v pořadí." 
 

Pak chleby vzal, díky vzdal, jim rozdělil, 
stejně tak ryby, každého nasytil. 
 

"Co zbylo, hned seberte, ať slouží dál." 
Po jednom koši každý z nich nasbíral. 
 

Když lidé viděli ten zázračný krok, 
říkali si, že již přišel ten prorok. 
 

Hned chtěli provolat: Ježíš je náš král, 
proto se sám na horu hned odebral. 
 

18. v mezidobí: Jan 6,24-35 
7 

"Já jsem ten chléb života..." 
to je vaše jistota. 
 

19. v mezidobí: Jan 6,41-51 
8 

Známe tebe, otce, matku. 
Že jsi z nebe? Nech těch zmatků. 
 

"A co že vy tak reptáte, 
když Otce vůbec neznáte. 
 

Od Otce přichází ke mně, 
kdo věří, má život ve mě. 
 

Já jsem z nebe živý chleba, 
k věčnosti mě jísti třeba. 
 

Mana, chléb pouště, jenž dán byl, 
předky jen do smrti sytil. 
 

A tento chléb, jenž z nebe je, 
věčný život zaručuje. 
 

Tento chléb, který já vám dám, 
je mé tělo, jež v oběť dám." 
 

20. v mezidobí: Jan 6,51-59 
8 

Mnoho židů vědět chtělo, 
jak mohou jíst jeho tělo. 
 

Kanibal žid přece není, 
tělo k jídlu divné snění. 
 

"Ten, kdo bude mé tělo jíst 
a krev mou bude také pít, 
 

životem věčným nasycen 
v poslední den bude vzkříšen. 
 

Mé tělo k jídlu pokrm je, 
též krev k pití nasycuje." 
 

21. v mezidobí: Jan 6,60-69 
9 

Mnozí učedníci reptají. 
Kdo to má poslouchat, říkají. 
 

"Pohoršujete se zbytečně, 
to až se stane tak skutečně, 
 

Syna člověka uvidíte, 
odkud že je, to zakusíte. 
 

Tělo to je nic, jen jako vzduch, 
co dává život je přece duch. 
 

Slova, co mluvil jsem nyní k vám, 
jsou duch a jsou život, pravím vám. 
 

Někteří tomu však nevěří, 
od Otce mají, kdo uvěří." 
 

Ti, kdo té řeči nevěřili, 
s Ježíšem dál již nechodili. 
 

"Mí milí, též odejít chcete?" 
Za všechny Petr v jedné větě: 
 

Ke komu, Pane náš, půjdeme, 
vždyť ty máš pro nás vše potřebné. 
 

Máš slova života věčného, 
spasitelem jsi pro každého. 
 

Ježíše Krista, Krále: Jan 18, 33 - 37; 
tento úryvek z pašijí: 
10 

Pilát se teď vrátil do budovy, 
Ježíše předvolal, ptal se slovy: 
 

"Tys židovský král?" Pán odpověď dal: 
"Řekli ti jiní či říkáš ty sám?" 
 

"Copak jsem já žid, dal tě sem tvůj lid. 
Čeho, tedy, měl ty ses dopustit?" 
 

Ježíš na to řek: "Ze světa není 
moje království, to srdce mění. 
 

Kdyby ono ze světa mělo být, 
přátelé by se mohli postavit, 
 

nebyl bych takto já vydán židům. 
Mé království zde přec nemá svůj dům."  
 

Pilát se ho tedy dál otázal: 
"Ty jsi tedy přece ten židů král?" 
 

Pán na to  řekl mu: "Ano, král já jsem, 
právě proto já jsem byl narozen,… 
 

abych o pravdě vydal svědectví, 
kdo z pravdy je, slyší to poselství."   65 



24C LITURGICKÉ MEZIDOBÍ C  
 

2. v mezidobí: Jan 2,1-12 
 
7 Svatba už je bez vína. 
Počkej, přijde hodina. 
 

Učiňte, jak řekne Pán 
Vínem naplní se džbán. 
 

JK, nejvyšší a věčný kněz - ČT po DS: 
Jan 17,1-2.9.14-26  7. velikonoční A+B+C  
8 

Říká nám nyní svatý Jan, 
jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"Otče, přišla ta hodina, 
Syn oslaví tě, ty Syna. 
 

Zjevil jsem Tebe lidem všem, 
poznali, že od tebe jsem. 
 

Všechny ty, které jsi mi dal, 
stále veď, já k Tobě jdu dál." 
 

Říká nám nyní svatý Jan, 
jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"...nenávist je jim odplata, 
protože nejsou ze světa. 
 

Svou pravdou, Otče, posvěť je, 
ať nesou stále slovo tvé. 
 

Od zlého, Otče, je teď chraň, 
ve světě jsi jim mocná zbraň. 
 

Ty jsi je poslal do světa, 
já jsem je poslal do světa." 
 

Říká nám nyní svatý Jan, 
jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"...Ať všichni jedním směrem jdou, 
tím, který vede za tebou. 
 

Jako já v tobě jedno jsem, 
ať dají světlo lidem všem. 
 

Lásku dals mi před stvořením, 
tu slávu ukaž také jim. 
 

Svět, Otče, tebe nepoznal, 
moji ví, že jsi mě poslal. 
 

Dal jsem jim poznat jméno tvé, 
předal jim lásku, jenž dals mě." 
 

Nejsvětější Trojice (DS B) Jan 16,12-15 
7 

Chci vám ještě mnoho říct, 
nemůžete to teď snýst. 
 

Duch pravdy vás uvede, 
v celou pravdu zavede. 
 

Vše od Otce moje jest, 
z mého oznámí vám zvěst. 

25A DOBA POSTNÍ A  
  
Třetí neděle postní: Jan 4,5-42 
10 

To, že Pán teď mluví s touto paní, 
to je velmi divné počínání. 
 

Ta žena řekla všem, co pověděl, 
to je ten mesiáš, předpověděn. 
 

Věřili mnozí jejímu slovu, 
poslechnout Ježíše byli znovu. 
 

Čtvrtá neděle postní: Jan 9,1-41 
SLEPÝ OD NAROZENÍ  
8 

Potkává člověka Ježíš, 
jenž nikdy neviděl, věříš? 
 

"On či otec nebo matka 
spáchali snad hříchu, zkrátka?" 
 

"V hříchu zde příčinu nehledej, 
Boží skutky na něm se teď děj." 
 

Oči jsou mu blátem pomazané, 
v rybníku poslání očištěné. 
 

Za kněžími jde již ten slepý zdráv, 
jak se to stalo, mají málo zpráv. 
 

Slepec hlásá Kristu slávu, 
protiví se kněží davu. 
 

Pátá  neděle postní: Jan 11,1-45 
VZKŘÍŠENÍ LAZARA 
8 

Lazar, ten trpí nemocí, 
tak oslaví se Syn Boží. 
 

"Kdybys byl dříve, Pane, šel, 
můj bratr, ten by nezemřel." 
 

"Věříš, Marto, ve vzkříšení?" 
"Věřím, ač teď možné není." 
 

"Já život jsem a vzkříšení." 
"Kde, že je jeho ležení?" 
 

Čtvrtý den již tleje v hrobě, 
nemožné nic není tobě. 
 

Ježíš tam nad ním zaplakal, 
ó, jak jej náš Pán miloval. 
 

"Vy odvalte hned kámen ten, 
ty, Lazare, zas vyjdi ven!"           66 



25B DOBA POSTNÍ B 
 

Třetí neděle postní: Jan 2,13-25 
9 

Kupcům jedno, kde prodávají, 

hlavně, že z toho zisky mají. 
 

"Jakou mocí, že dělat to smím? 

Já za tři dny chrám tu postavím." 
 

Nebo z Posvěcení Lateránské baziliky 

KUPCI V CHRÁMĚ 
9 

Velikonoce, svátky židů, 
v Jeruzalémě mnoho lidu. 
 

Již blíží se ten sváteční čas, 
Ježíš k Jeruzalému jde zas. 
 

Tak, jako vždycky navštívil chrám. 
Prodavači prodávali tam: 
 

Ovce, holuby a též býky, 
našel tam i směnárníky. 
 

Hned z provazů důtky vyrobil 
a na ně se velmi rozzlobil. 
 

A z chrámu rychle uháněli, 
i ten dobytek proháněli. 
 

Zpřevracel stoly směnárníkům 
a také řekl prodavačům: 
 

"Dům Otcův, to není tržnice, 
nedělejte to tady více!" 
 

Učedníci z Písma vzpomněli, 
jistou pasáž na mysli měli: 
 

Horlivost pro tvůj dům v mysli mám, 
pro Boží místo, pro Boží chrám. 
 

Židé mu na to namítali, 
proč to smí dělat, se ho ptali. 
 

Jakou má na to on pravomoc, 
toto si dovolil příliš moc. 
 

Jakým znamením nám dokážeš, 
že to smíš dělat, ukážeš? 
 

"Tak tedy rozbořte tento chrám, 
za tři dny postavím ho já sám." 
 

Šestačtyřicet let stavili, 
tento chrám, že bys měl za chvíli? 
 

Pán však o chrámu svého těla 
říkal jim tato slova smělá. 
 

Až nastalo ono vzkříšení, 
učedníci měli prozření: 
 

Připomněla se jim tato věc, 
proto ji zažili nyní přec. 
 

Co tím chtěl říci, došlo jim též, 
uvěřili Písmu, i ty věř. 
 

Čtvrtá neděle postní: Jan 3,14-21 
7 

Svět spasený býti má, 
Pravda světlo vyhledá. 
 

Jan 3, 14 - 21 (Jan 3,16)  
9 

Tak Bůh lidi velmi miloval,  
Syna svého světu k spáse dal. 
 

Pátá neděle postní: Jan 12,20-33 
7 

Naznačil nám Otec sám, 
jaký bude spásy plán. 
 

Květná neděle - průvod s ratolestmi 
Místo Mk může být Jan 12, 12 - 16 
10 

Na svátky je plný Jeruzalém, 
Pán nalez oslátko, used na něm. 
 

Volali "Hosana, to je náš král!" 
cestu mu prostřeli, volali dál. 
 

25C DOBA POSTNÍ C  
 

Pátá neděle postní: Jan 8,1-11 
8 

Cizoložství jistě špatné, 
kamenovat zdá se správné. 
 

Nevíme, co tam Ježíš psal, 
lidi tím odtud odehnal. 
 

Ženě, jež byla hříšnice, 
řekl Pán: "Nehřeš již více." 
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26N SVATÝ TÝDEN  
 

Pondělí sv. týdne: Jan 12, 1 - 11 
10 

"Za třista denárů ten olej stál." 

To řek Jidáš, zloděj, z těch peněz bral. 
 

Úterý sv. týdne: Jan 13,21-33.36-38 
11 

"To, co chceš udělat, udělej rychle," 

řekl Pán Jidáši, který kul pikle. 
 

Středa sv. týdne: Mt 26, 14 - 25 
9 

"Co mi dáte, když vám ho zradím?" 

Třicet stříbrných na tě vsadím. 
 

"To já, snad, Mistře, že zrádcem jsem?" 

Toto, Jidáši, sáms´řekl všem. 
 

26T VELIKONOČNÍ TRIDUUM  
 

Zelený ČT při večerní mši: Jan 13,1-15 
11 

"Pane, nohy mi umývat nebudeš!" 

"Petře, pak se mnou podíl mít nemůžeš!" 
 

"Pak, Pane, umyj mi hlavu, ruce též." 

"Pokud ses vykoupal, nohy stačí, věř." 
 

Umyl jsem vám nohy, já Mistr a Pán, 

podobně to dělejte, vás vyzývám. 
 

Já dal jsem vám příklady, jak vás mám rád, 

takto vy máte bližního milovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26P VELKOPÁTEČNÍ PAŠIJE  
Jan 18,1-19,42 

 9 

Umučení našeho Pána 

podle evangelisty Jana. 
 10 

Za potokem Kedron u zahrady 

Ježíš s učedníky už jsou tady. 
 9 

Jidáš toto místo také znal, 

Ježíš tam s nimi často býval. 
 11 

Jidáš si tam bere četu vojenskou, 

lucerny, zbraně, pochodně maj s sebou. 
 9 

Ježíš ví všechno, co přijít má, 

vystoupí tedy, otázku dá: 
11  

"Koho hledáte?" přece se jich zeptá. 

"Ježíše z Nazareta" "Vždyť to jsem já!" 
  

S nimi také Jidáš. Sotva jim to řek, 

padli na kolena, každý se Ho lek. 
  

"Koho hledáte?" znovu se jich zeptá. 

"Ježíše z Nazareta" "Jsem to přec já! 
7  

"Hledáte-li, tedy mě, 

nechte odejít ty zde." 
8  

Jak slíbil, tak to naplnit chtěl 

proto jim takto odpověděl. 
 9 

Nikoho zahynout nenechal, 

koho mu Otec dřív přenechal. 
8  

Tu Petr měl meč a hned sek, 

muži pravé ucho usek. 
  

Ten sluha jméno Malchus měl. 

Ježíš Petrovi pověděl: 
 7 

"Ten meč zastrč, přišel čas, 

kalich Otcův pít za vás." 
  

Tu Ježíše svázali, 

Annášovi předali. 
 8 

Tchán velekněze byl Annáš, 

veleknězem však Kaifáš.                    68 



10Ten Kaifáš, jenž v radě židům řek: 

"Za lid ať umře jen jeden člověk." 
  

Šimon Petr s jiným učedníkem 

ještě v tento čas šli za Ježíšem. 
 9 

Ten učedník velekněze znal, 

Petr ten však tam u dveří stál. 
 8 

Ten učedník i vrátnou znal, 

s  ní mluvil, Petr může dál. 
7  

Zeptala se Petra hned, 

chtěla jeho odpověď: 
8  

"Nepatříš k tomu člověku, 

jako jeden z učedníků?" 
  

Jeho odpověď jasně zní: 

"K těm učedníkům nepatřím!" 
  

Sluhové té velerady 

udělali oheň tady. 
  

Bylo chladno, oheň hřeje, 

Petr k ohni taky spěje. 
10  

Velekněz k Ježíši otázky měl: 

Co učedníci? Kam s učením spěl? 
  

Na tyto otázky odpověď má, 

jasně mu tedy vše odpovídá: 
  

"Veřejně učil jsem pravidelně, 

zeptej se těch, co chodili věrně. 
  

Kde jsou židé, v synagoze, v chrámě, 

říkám ti, nic jsem neučil tajně. 
  

Proč se ptáš tedy mne, zeptej se jich, 

všichni ti vědí, co je v řečech mých." 
  

Služebník jeden reagoval hned, 

políček Ježíši uštědřil teď. 
9  

"Veleknězi odpovídáš tak!" 

Toto mu velmi zvýšilo tlak. 
 10 

"Jestli jsem tedy nemluvil pravdu, 

dokaž mi, laskavě tuto zradu. 

8 Jestliže jsem mluvil správně, 

proč tvá ruka padla na mě?" 
11  

Svázaného Pána posílají dál, 

velekněz Kaifáš ho očekával. 
 10 

Petr je u ohně, ohřívá se, 

tu k němu promlouvá někdo zase: 
  

"Nepatříš také ty k učedníkům?" 

Říká: "nepatřím!" Ze služebníků... 
11  

blízký toho, jemuž Petr ucho sťal, 

řek: "snad ty ses tam v zahradě taky bál." 
7  

Ale on to zapřel zas! 
Tu zazněl kohoutí hlas. 
8  

Hnedle velmi časně z rána 

zas jinam odváděli Pána. 
11  

Do vládní budovy však nemohli jít, 

chtěli totiž beránka slavnostně jíst. 
  

Pohanská návštěva by byla skvrnou, 

Ježíše však tam za Pilátem hrnou. 
 

On beránka už přec jísti nebude, 

ať své čistoty tam klidně pozbude. 
 7 

Pilát vyšel tedy ven, 

ospalý a s dotazem: 
  

"Jaká žaloba vznesena 

na toho člověka býti má?" 
  

"Kdyby nebyl zločinec, 

nedáme ho tobě přec." 
  

Pilát je chce vyhodit: 

"Sami můžete soudit! 
8  

I vy zákon přece máte, 

je to vaše písmo svaté." 
  

"Naše právo přece není, 

odsoudit ho k popravení." 
 10 

Pán naznačil kdys, jak zemře za nás, 

naplňuje se to, již je ten čas.               69 



10 Pilát se teď vrátil do budovy, 

Ježíše předvolal, ptal se slovy: 
 11 

"Ty jsi židovský král?" Pán odpověď dal: 

"Řekli ti jiní či říkáš to ty sám?" 
9  

"Copak jsem žid, dal tě sem tvůj lid. 

Čeho, tedy, měl ses dopustit?" 
10  

Ježíš na to řek: "Ze světa není 

moje království, to srdce mění. 
  

Kdyby ono ze světa mělo být, 

přátelé by se mohli postavit, 
 9 

nebyl bych takto vydán židům. 

Mé království zde nemá svůj dům." 
8  

Pilát se ho dál otázal: 

"Ty jsi tedy přece ten král?" 
  

Pán na to: "Ano, král já jsem, 

jsem právě proto narozen, 
 10 

abych o pravdě vydal svědectví, 

kdo z pravdy je, slyší to poselství." 
7  

Pilát nyní táže se: 

"Co to pravda vlastně je?" 
 10 

Vyjde pak zas k těm židům, říká jim: 

"Vidím toho člověka nevinným. 
 7 

Jak však u vás zvykem je, 

k svátkům propustím vězně. 
10  

Židovského krále mám propustit? 

Chcete-li, jistě, může takto být!" 
8  

Začali křičet: "Toho ne, 

Barabáše si žádáme!" 
  

Kdo, že to ten Barabáš byl? 

Vězeň, co si to zasloužil. 
  

Potom vzal Pilát Ježíše 

a dal ho zbičovat, tiše. 
11  

Vojáci si s Ježíšem pohrávali, 

korunu z trní mu nasazovali, 

7 oblékli mu rudý plášť, 

a začala další zášť: 
  

Před něj předstupovali: 

"Buď zdráv, židovský králi!" 
8  

Pilát vyšel znovu k nim ven: 

"Ježíš vám bude předveden, 
 7 

byste viděli jistě, 

že já ho vidím čistě." 
 9 

Ježíš vyšel s korunou s trním 

ozdobený byl pláštěm rudým. 
 7 

Pilát říká: "Člověk, hle!" 

"Ukřižuj ho, Piláte!" 
8  

Takto křičí velekněží,  

Pilát na ně stejně měří: 
7  

"Sami si ho vezměte, 

ukřižovat můžete. 
 8 

vina na něm žádná není, 

nenacházím obvinění." 
  

Židé na to namítají, 

zákona přec dobře znají: 
 10 

"Zemřít musí dle našeho zákona, 

on dělal ze sebe Božího Syna." 
  

Když Pilát uslyšel tato slova, 

velmi se ulekl, vzal ho znova. 
8  

Navrátil se do budovy, 

Ježíše se táže slovy: 
7  

"Ptám se tě teď, odkud jsi?" 

Neříkej nic, Ježíši! 
  

"Se mnou nechceš promluvit? 

Já mám moc tě propustit. 
 8 

Mám moc tě také dát na kříž, 

ty o tom jistě dobře víš." 
9  

"Neměl bys nade mnou moc žádnou, 

kdyby nebyla požehnanou.              70 



8 Proto nesou větší břímě, 

ti kdo tobě vydali mě." 
11  

Pilát se proto snažil ho propustit, 

uslyšel na to, jak po něm křičí lid: 
 7 

"Když jej, tedy, propustíš, 

císaři jsi na obtíž. 
8  

Vždyť každý, kdo chce králem být, 

chce císaři se postavit." 
10  

Jak Pilát uslyšel tato slova, 

povolal Ježíše zase znova. 
9  

Gabbatha, ta dlažba kamenná, 

soud jeho tu něco znamená. 
11  

Den příprav na velikonoční svátky, 

je již kolem poledne, den je krátký. 
 8 

Pilát řek židům: "Hle, váš král!" 

"Pryč s ním, pryč, ať je křižován!" 
7  

Tento jejich křik zní dál, 

Pilát na něj namítal: 
 10 

"Vašeho krále mám ukřižovat?" 

"My máme císaře, ten vede stát!" 
 11 

Když kněží dali se do toho křiku, 

Pilát jim vyhověl už beze zbytku. 
  

Vzali si Ježíše, nesl si svůj kříž, 

na Lebku či Golgotu, jistě to víš. 
 10 

Ježíše pověsili uprostřed, 

dvěma zločincům blízko na pohled. 
8  

Pilát poslal nápis na kříž, 

z tří jazyků a ze slov čtyř: 
10  

Hebrejsky, latinsky, také řecky: 

"Židovský král, Ježíš Nazaretský." 
9  

Židé to četli s nelibostí, 

Pilát však toho již měl dosti. 
10  

Vzkázali mu: "Nepiš, židovský král, 

vždyť on se jen za něj prohlašoval." 

8 Pilát tedy jasně vzkázal: 

"Co napsal jsem, to jsem napsal." 
 11 

Když vojáci Pána ukřižovali, 

o šaty jej hned na místě obrali. 
  

Na čtyři části každému po jedné, 

tak i té suknice, nesešívané. 
8  

Tak řekli: "Netrhejme ji, 

společně losujme o ni." 
 11 

Tak vyplnilo se, co v Písmu stálo: 

"Rozdělili šaty, se losovalo." 
  

Přesně tak to vojáci udělali. 

U Ježíšova kříže ženy stály: 
  

Marie, Matka Ježíšova, 

příbuzná, i Máří Kleofášova, 
  

taktéž Marie Magdalena, 

i ten učedník beze jména. 
  

Toho měl Ježíš velmi rád, 

uviděl ho při Matce stát. 
  

Matce řekl Ježíš: "To je tvůj syn." 

A jemu:"To je tvůj mateřský klín." 
  

Nejen  tento krátký okamžik 

bere si matku ten učedník. 
  

Když viděl, že všechno je dokonáno, 

zvolal přesně, jak v Písmu bylo psáno: 
  

"Žízním!" Na to byla reakce hned, 

byla tam nádoba a v ní ocet. 
  

Na yzop houbu nasadili, 

v octu ji pěkně vymáchali. 
  

Podali k ústům a dali pít, 

poslední slovo moh vyslovit: 
  

"Dokonáno je!" sklonil hlavu, skonal. 

Zastavíme se, pak budeme číst dál. 
 7 

Jelikož den příprav byl, 

čas se brzo nachýlil.                         71 
 



8 Přes sobotu mrtvá těla 
na kříži viset nesměla. 
 10 

Jo, slavili navíc velký svátek, 
ani netušili velký pátek. 
 11 

Byli tedy židé žádat Piláta, 
by byla přeražena každá hnáta 
9  

všem, kteří na kříži viseli, 
hýbat se vůbec nesměli. 
11  

Prvnímu i druhému přerazili, 
u Ježíše se však hned zastavili. 
9  

Shledali totiž, že skonal již, 
měli by s tím jen zbytečný kříž. 
  

Ale jeden voják kopím vrh, 
trefil do boku a naráz spch! 
10  

Z té rány vytryskla krev a voda, 
opět se splnila Písma slova: 
  

"Ani kost nebude mít zlomenou" 
"Pohledí na ránu probodenou." 
11  

Ten, který to viděl dává svědectví, 
mluví pravdu, říká dobré poselství. 
 9 

Abyste věřili také vy, 
je k vám ten učedník pravdivý. 
10  

A ještě Josef z Arimatie, 
Ježíšův učedník tajný však je. 
 11 

Požádá Piláta k sejmutí těla. 
Souhlasná odpověď Piláta zněla. 
8  

Přišel tedy, Ježíše sňal, 
a Nikodém mu pomáhal. 
11  

Nikodém, který přišel jednou v noci. 
Teď měl myrhu, aloe ku pomoci. 
10  

Do pruhů plátna ho zabalili, 
s vonnými věcmi ho uložili. 
 9 

Jak židé maj zvykem pohřbívat, 
tak i s Ježíšem mělo se stát. 
  

Zahrada byla na tom místě 
a hrobka nová zcela jistě, 
 8 

v ní ještě nikdo pochován, 
nyní v ní Pán je uschován. 
  

U židů přec byl příprav den  
a hrobka blízko byla jen. 
 

 

 

27-1 OKTÁV VELIKONOČNÍ  
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
9 

Po sobotě, z týdne první den, 

kámen byl od hrobu odvalen. 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v den 

slavnosti: Jan 20, 1 - 9 
9 

Jan s Petrem hned k hrobu běželi, 

že byl hrob uklizen viděli. 
 

Pán jistě vyšel dnes z hrobu ven, 

jinak by nebyl hrob uklizen. 
 

Pondělí v oktávu: Mt 28, 8 - 15 
 

Ježíš, on nevstal, ukraden byl, 

za tuto zprávu vás podplatím. 
 

Takto to kněží vyžehlili, 

vojáky mnoze podplatili.  
 

Tak u židů to po dnes stojí, 

že z mrtvých vstal, to neobstojí. 
 

Úterý v oktávu: Jan 20, 11 - 18 
10 

To nebyl zahradník, byl to náš Pán, 

jeho jsem viděla, zvěstuji vám. 
 

Středa v oktávu: Lk 24, 13 - 35 
jako o Zmrtvýchvstání Páně, ve dne – večer 

a také 3. neděle velikonoční, cyklus A 
 

Dva učedníci putují pryč, 

srdce jim svírá žalosti bič. 
 

Pán se připojí, zjišťuje žal, 

Písmo vykládá, putují dál. 
 

"Zůstaň tu s námi, nastává noc!" 

A naráz vidí Kristovu moc! 
 

Kdo láme chleba, je přece Pán, 

to on se nyní ukázal nám. 
 

I když je noc, musíme teď zpět, 

že Pán vstal z mrtvých všem povědět. 

       72 



Čtvrtek v oktávu: Lk 24, 35 - 48 

a také 3. neděle velikonoční, cyklus B 
 

Z Emauz radostí naplněni 

zvěstují Písma vyplnění. 

(zvěstují zprávu o vzkříšení.) 
 

Tu zazní v místnosti "Pokoj vám!" 

Leknou se, že vidí ducha tam. 
 

"Zde moje rány, dejte mi jíst, 

duch nemá maso, tím jsem si jist. 
 

Co psáno bylo ve zjevení, 

splnilo se vám k odpuštění. 
 

A vy jste svědky těchto věcí, 

nebuďte sami na to přeci. 
 

Pátek v oktávu: Jan 21, 1 - 14 

3. NE vel. C má ještě delší text 
10 

Učedníci chtěli lovit ryby, 

tam na břehu Pán je, bez pochyby. 
 

Za celou noc však nic neuloví, 

ze břehu volá Pán na ně slovy: 
 

"Na pravé straně, tam ryb je dosti!" 

Hodili, měli jich do sytosti. 
 

"Pán je to," řekl Petrovi Jan, 

Petr se oblékl a plaval tam. 
 

Sto tři a padesát ryb je v síti, 

společně mohou snídani míti. 
 

Teď po Ježíšově zmrtvýchvstání 

to bylo již třetí s ním setkáni. 
 

Sobota v oktávu: Mk 16, 9 – 15 
 

Ježíš se ukázal Magdaleně, 

ze které vyhnal zlých duchů plémě. 
 

Ona pak řekla truchlícím tu zvěst, 

ve svém stavu však nemohli to snést. 
 

Dvěma, co prchali, též se zjevil, 

z učedníků však nikdo nevěřil. 

Potom se zjevil těm jedenácti, 

že nevěřili, není jim ke cti. 
 

"To vaše srdce sice tvrdé je, 

vkládám ve vás však mnoho naděje. 
 

Jděte, kažte do celého světa 

evangelium, ať tvorstvo vzkvétá." 
  

Neděle v oktávu velikonočním,  

2. neděle velikonoční: Jan 20, 19 - 31 
10 

Ze strachu před židy zavíráme, 

nikoho mezi nás nevítáme. 
 

Tu přijde Ježíš, říká "Pokoj vám!" 

ukáže ruce, bok, vždyť je to Pán. 
 

Srdce jim radostí zaplesají 

a slova Pánova přijímají. 
 

"Přijměte Ducha a odpouštějte, 

a hříchy těm lidem odkrývejte. 
 

A komu ty hříchy odpustíte, 

Boží hněv také tím zadržíte. 
 

Nedojde-li ten hřích odpuštění, 

může se obávat zavržení." 
 

Tomáš však není při této zvěsti, 

nemůže uvěřit, neměl štěstí. 
 

Za týden opět tak, Tomáš s nimi, 

Ježíš se objeví mezi nimi. 
 

A vyzve Tomáše: "Vlož prsty sem, 

ať věříš pevně teď, že já to jsem." 
 

"Pán můj a Bůh můj též, teď už to vím, 

velikou radost mám, že již věřím." 
 

"Že jsi mě uviděl, máš teď sílu, 

mnohý mě neviděl, přec má víru." 
 

Zázraků Ježíš mnoho vykonal, 

těžko bych všechno to zaznamenal. 
 

Toto však zapsal jsem, ať víru máš, 

že Ježíš je ten pravý Mesiáš.              73 



27-2 V DOBĚ VELIKONOČNÍ  
 

(Úterý po 2. neděli velikonoční: J 3, 7 - 15 
10 

"Vy musíte se narodit znova..." 
"Jak, Pane, naplnit tato slova?" 
 

"Tys učitel, nevíš, o čem mám řeč, 
o nebi mluvit chci, naslouchej též. 
 

Jako byl na poušti vyvýšen had, 
se Synem člověka musí se stát.") 
 

Seslání Ducha Svatého - vigilie:  
Jan 7, 37 - 39 
8 

Kdo v Krista věří, žízeň má, 
od něj ať vodu načerpá. 
 

Duch svatý nemůže být dán 
dřív, než oslaven bude Pán. 
 

27A DOBA VELIKONOČNÍ A  
 

 4. velikonoční: Jan 10, 1-10 
9 

Do ovčince, kdo vchází dveřmi, 

jen to pastýř je, ovce, věř mi! 
 

Ten, kdo jinudy tam proniká, 

potkáte zloděje, hříšníka. 
 

Jen dobrý pastýř ovečky zná, 

každá z nich snadno jej rozpozná. 
 

Za hlasem pastýře ovce jdou, 

cizího poslouchat nebudou. 
 

Jděme za Kristem, on je dveře, 

cestu k životu nám otevře! 
 

5. velikonoční: Jan 14, 1-12 
7 

Jak můžeme cestu znát? 
Tvého Otce milovat? 
 

Kdo Ježíše vidí, věř: 
Jako Otec, tak Pán též. 
 

"To Já v Otci jedno jsem, 
mé skutky jsou důkazem. 
 

Ten, kdo ve mě víru má, 
stejné činy udělá." 
 

6. velikonoční: Jan 14,15-21 
8 

Budu prosit Otce svého, 
Přímluvce Vám dá jiného. 
 

Kdo žije má přikázání, 
miluje mne do skonání. 
 

 7. velikonoční: Jan 17, 1-11 
8 

Říká nám nyní svatý Jan, 
jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"Otče, přišla ta hodina, 
Syn oslaví tě, ty Syna. 
 

Zjevil jsem Tebe lidem všem, 
poznali, že od tebe jsem. 
 

Všechny ty, které jsi mi dal, 
stále veď, já k Tobě jdu dál." 
 

Seslání Ducha Sv.-ve dne: J 20, 19-23 
(jako - 2. neděle velikonoční) 
10 

Ze strachu před židy zavíráme, 
nikoho mezi nás nevítáme. 
 

Tu přijde Ježíš, říká "Pokoj vám!" 
ukáže ruce, bok, vždyť je to Pán. 
 

Srdce jim radostí zaplesají 
a slova Pánova přijímají. 
 

"Přijměte Ducha a odpouštějte, 
a hříchy těm lidem odkrývejte. 
 

A komu ty hříchy odpustíte, 
Boží hněv také tím zadržíte. 
 

Nedojde-li ten hřích odpuštění, 
může se obávat zavržení." 
 

27B DOBA VELIKONOČNÍ B  
 

4. velikonoční: Jan 10, 11 - 18 
9 

Ježíš, Dobrý pastýř, za ovce 
také svůj život dáti chce. 
 

Ten, kdo však hlídá kvůli práci, 
jak vlk přijde, tak hned se ztrácí. 
 

Jako Dobrý pastýř ovce znám, 
svého Otce, Boha poslouchám. 
 

nebo jako sv. Vojtěch: Jan 10,11-16  
7 

Dobrý pastýř ovce zná, 
život za ně taky dá.                       74 



5. velikonoční: Jan 15,1-8 
8 

Otec vinař a Ježíš kmen, 
na tomto kmeni uzrajem. 
 

Dobré ovoce musí zrát, 
Pán se chce o nás postarat. 
 

6. velikonoční: Jan 15,9-17 
8 

Už nejste mí služebníci, 

jste přátelé, učedníci. 
 

Vše vám dá Pán ve jménu mém. 

Vy milujte se navzájem. 
 

7. velikonoční: Jan 17, 11-19 
8 

Říká nám nyní svatý Jan, 

jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"...nenávist je jim odplata, 

protože nejsou ze světa. 
 

Svou pravdou, Otče, posvěť je, 

ať nesou stále slovo tvé. 
 

Od zlého, Otče, je teď chraň, 

ve světě jsi jim mocná zbraň. 
 

Ty jsi je poslal do světa, 

já jsem je poslal do světa." 
 

Seslání Ducha Svatého - ve dne  

Jan 15,26-27; 16,12-15 
7 

Od začátku se mnou jste, 

své svědectví vydejte. 
 

Duch pravdy vás uvede, 

v celou pravdu zavede. 
 

Vše od Otce moje jest, 

z mého oznámí vám zvěst. 
 

27C DOBA VELIKONOČNÍ C  
 

3. velikonoční: Jan 21, 1 - 19 
10 

Učedníci chtěli lovit ryby, 
tam na břehu Pán je, bez pochyby. 
 

Za celou noc však nic neuloví, 
ze břehu volá Pán na ně slovy: 

"Na pravé straně, tam ryb je dosti!" 
Hodili, měli jich do sytosti. 
 

"Pán je to," řekl Petrovi Jan, 
Petr se oblékl a plaval tam. 
 

Sto tři a padesát ryb je v síti, 
společně mohou snídani míti. 
 

Teď po Ježíšově zmrtvýchvstání 
to bylo již třetí s ním setkáni. 
 

Za trojí zapření, trojí "mám rád" 
musí teď Petr Kristu Pánu dát.  
 

Když všichni společně posnídali, 
zeptal se Petra Pán zmrtvýchvstalý: 
 

"Šimone, Petře, máš mě vůbec rád?" 
"Ty víš dobře, Pane, že tě mám rád." 
 

"Mé stádo, mé beránky, tedy pas." 
Za chvíli se Petra Pán zeptal zas: 
 

"Víc, než ti zde, Petře, máš mě tak rád?" 
"Láska má k tobě je pevná, jak hrad." 
 

"Mé stádo, moje ovce, tedy pas." 
Za chvíli se Petra Pán zeptal zas: 
 

"Šimone, Petře, moc mě miluješ?" 
Potřetí Pán zeptal se na totéž. 
 

Petr zesmutněl, odpověď však měl: 
"Miluji, Pane, tys všechno věděl." 
 

"Pas moje ovce. Když jsi mladší byl, 
sám sis dělal vše, kam jsi chtěl, chodil. 
 

Jak však zestárneš, ruce natáhneš, 
jiný povede tě, tam kam nechceš." 
 

Naznačil Petrovi těmi slovy 
jakou smrtí, že Pána oslaví.  
 

4. velikonoční: Jan 10, 27 - 30 
9 

Ty moje ovce můj hlas slyší, 
znám je, vím, že mě neoslyší. 
 

To já jim věčný život dávám, 
v cizích rukou je nenechávám. 
 

A můj Otec všechny mi je dal, 
v jednotě s Ním jsem, každý ho chval. 
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5. velikonoční: Jan 13,31-33a.34-35 
8 

Máme nové přikázání: 

Ježíš nás zve k milování. 
 

6. velikonoční: Jan 14,23-29 
8 

Slovo mé přece moje není, 

od Otce mám ho, ze slyšení. 
 

Duch svatý z Otce ve jménu mém, 

zjeví vám všechno, co chci říct všem. 
 

7. velikonoční: Jan 17, 20 - 26 
8 

Říká nám nyní svatý Jan, 

jak k Otci modlí se náš Pán. 
 

"...Ať všichni jedním směrem jdou, 

tím, který vede za tebou. 
 

Jako já v tobě jedno jsem, 

ať dají světlo lidem všem. 
 

Lásku dals mi před stvořením, 

tu slávu ukaž také jim. 
 

Svět, Otče, tebe nepoznal, 

moji ví, že jsi mě poslal. 
 

Dal jsem jim poznat jméno tvé, 

předal jim lásku, jenž dals mě." 
 

Seslání Ducha Svatého - ve dne  
Jan 14, 15-16; 23 - 26  

jako 6. velikonoční A: Jan 14,15-21 
8 

Budu prosit Otce svého, 

Přímluvce Vám dá jiného. 
 

Kdo žije má přikázání, 

miluje mne do skonání. 
 

navíc: 
 

Duch pravdy, ten mě oslaví, 

z mého vezme, vám oznámí. 
 

(nebo dál jako 6. velikonoční C:  

Jan 14,23-29 
 

Slovo mé přece moje není,… 
 

28 SLAVNOSTI A SVÁTKY  
 

23.4. - sv. Vojtěch: Jan 10,11-16 
nebo 4. Neděle velikonoční B 
7 

Dobrý pastýř ovce zná, 
život za ně taky dá. 
 

3.5. - sv. Filip a Jakub: Jan 14, 6-14 
8 

Skrz Tomáše Pán říká všem: 
"Já cesta, pravda, život jsem." 
 

Filip chce Otce ukázat, 
Pán o Něm začne vykládat. 
 

14.5. - sv. Matěj: Jan 15, 9-17  
>jako 6. neděle velikonoční B 
8 

Už nejste mí služebníci, 
jste přátelé, učedníci. 
 

Vše vám dá Pán ve jménu mém. 
Vy milujte se navzájem. 
 

23.7. - sv. Brigita: Jan 15,1-8 
>jako o 5. neděli velikonoční B 
8 

Otec vinař a Ježíš kmen, 
na tomto kmeni uzrajem. 
 

Dobré ovoce musí zrát, 
Pán se chce o nás postarat. 
 

dál: 

Ratolest bez ovoce pryč, 
plnou čistí, by nesla víc. 
 

Zůstanem a prosit smíme, 
oč poprosím, vyslyší mne. 
 

Kdo nese mnoho ovoce, 
ten oslaví Boha - Otce. 
 

10.8. - sv. Vavřinec: Jan 12,24-26 
8 

"Zrno jistě umřít musí, 
jinak samotu zakusí. 
 

Odumře-li ono zrno, 
užitku přinese plno. 
 

Kdo má svůj život tady rád, 
ztratit ho může na pořád. 
 

Život tu kdo nenávidí, 
věčný život pak uvidí.                         76          



Kdo chce u mě službu konat, 
ten mě musí následovat. 
 

Kde jsem já, tam můj služebník 
též bude v tentýž okamžik. 
 

Jestliže mi kdo slouží rád, 
mu Otec věnuje svůj řád." 
 

24.8. - sv. Bartoloměj: Jan 1, 45 - 51 
a 29.9. - sv. Michael, Gabriel a Rafael, 
archandělé: Jan 1, 47 – 51 
NATANAEL 
9 

Filip potkal Natanaela, 
hned začal k němu slova smělá: 
 

Známe toho, o němž Mojžíš psal, 
Zákon, proroci, národ čekal. 
 

Je to ten syn Josefův, Ježíš, 
z Nazareta, jistě nevěříš. 
 

Vždyť Nazaret špatnou pověst má, 
z něj se nic dobrého nečeká. 
 

Pojď tedy a podívej se dál, 
Filip jej k Ježíši přilákal. 
 

Ježíš viděl Natanaela, 
ten od něj slyšel slova smělá: 
 

"Pravý Izraelec beze lsti, 
že jsi ke mně přišel, to tě ctí." 
 

Odkud mě znáš, to Pane nevím. 
"To ti, bratře, teď klidně povím. 
 

Ještě dřív, než tě Filip zhlédl, 
pod fíkovník sis chvíli sedl." 
 

Tys Boží Syn, král Izraele, 
Natanael mu řekl směle. 
 

"Jen z fíkovníku tomu věříš? 
ještě větší věci uvidíš. 
 

Uzříte nebe otevřené, 
Boží anděly nastoupené. 
 

Synu člověka vzdávajíc čest, 
tak je vám blízko radostná zvěst. 
 

 
 

14.9. - Povýšení Svatého Kříže:  
Jan 3, 13 - 17 
10 

Co Nikodém slyšel od Ježíše 
učedník Jan o tom krátce píše: 
 

"Nikdo nevystoupil až do nebe 
kromě toho, jež sestoupil z nebe. 
 

Syn člověka, jenž k nebi vystoupí, 
svět celý z hříchu, pekla vykoupí. 
 

Jak Mojžíš zvedl na poušti hada, 
vyvýšení Syna Bůh si žádá,... 
 

aby ten, kdo věří, nezahynul 
věčný život pro něj nepominul. 
 

Bůh neposlal Syna k odsouzení, 
neb svět směřovat má ke spasení." 
 

9.11. - Posvěcení Lateránské baziliky:  
Jan 2, 13 - 22 
9 

Velikonoce, svátky židů, 
v Jeruzalémě mnoho lidu. 
 

Již blíží se ten sváteční čas, 
Ježíš k Jeruzalému jde zas. 
 

Tak, jako vždycky navštívil chrám. 
Prodavači prodávali tam: 
 

Ovce, holuby a též býky, 
našel tam i směnárníky. 
 

Hned z provazů důtky vyrobil 
a na ně se velmi rozzlobil. 
 

A z chrámu rychle uháněli, 
i ten dobytek proháněli. 
 

Zpřevracel stoly směnárníkům 
a také řekl prodavačům: 
 

"Dům Otcův, to není tržnice, 
nedělejte to tady více!" 
 

Učedníci z Písma vzpomněli, 
jistou pasáž na mysli měli: 
 

Horlivost pro tvůj dům v mysli mám, 
pro Boží místo, pro Boží chrám. 
 

Židé mu na to namítali, 
proč to smí dělat, se ho ptali. 
 

Jakou má na to on pravomoc, 
toto si dovolil příliš moc.                   77 
 



Jakým znamením nám dokážeš, 
že to smíš dělat, ukážeš? 
 

"Tak tedy rozbořte tento chrám, 
za tři dny postavím ho já sám." 
 

Šestačtyřicet let stavili, 
tento chrám, že bys měl za chvíli? 
 

Pán však o chrámu svého těla 
říkal jim tato slova smělá. 
 

Až nastalo ono vzkříšení, 
učedníci měli prozření: 
 

Připomněla se jim tato věc, 
proto ji zažili nyní přec. 
 

Co tím chtěl říci, došlo jim též, 
uvěřili Písmu, i ty věř. 
 

28-1 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ NEJEN OD JANA  
 

I. Mt 5, 1 - 12 BLAHOSLAVENSTVÍ 
9 

Blahoslavení Boha vidí, 
poklad v nebi je neošidí. 
 

II. Mt 11, 25 – 30 
11 

Pokorné srdce ukazuje Pán nám, 
odpočinek duše s Ním vždy nalézám. 
 

III. Mt 25, 1 - 13 DESET PANEN 
10 

Deset panen čeká na ženicha, 
pět jich je rozumných, pět jich vzdychá. 
 

IV. Mt 25, 31 - 46 BOŽÍ SOUD 
11 

Do nebe jdou všichni ti požehnaní, 

do pekla ten, kdo neměl dobro k mání.  
 

V. Lk 7, 11 - 17 CHLAPEC Z NAIMU 
 

Chlapec z Naimu mrtvý byl, 
Pán ho vdově oživil. 
 

VI. Lk 12, 35 - 40 HOSPODÁŘ A ZLODĚJ 
 

Blahoslavení ti služebníci, 
až Pán přijde, zastihne je bdící. 
 

Hospodář, když ví o tom zloději, 
připraví se a má pak naději. 
 

I vy buďte také připraveni, 
ať nejste příchodem zaskočeni. 
 

VII. Lk 23, 33.39-43 ZLOČINEC Z KŘÍŽE 
 

Za zlo my jsme tak odplaceni, 
jeho vina však žádná není. 
 

Ježíši, na mě pamatuj též, 
až ve svém království usedneš. 
 

Amen, amen, amen, pravím ti: 
Ještě dnes budeš v mém obětí. 
 

VIII. Lk 23, 44-46.50.52-53;24,1  
POSLEDNÍ SLOVA 
 

"Otče, tobě poroučím Ducha svého!" 
Vydechl. Toť poslední slova jeho. 
 

IX. Lk 24, 13 - 35 EMAZŠTÍ UČEDNÍCI 
 

Učedníci smutní pryč utíkají, 
vzkříšeného v Emauzích poznat mají. 
 

X. Jan 5, 24 – 29 
11 

Přichází hodina, ano už je tu: 
Boží Syn své věrné volá k životu. 
 

Ti, kdo činili zlé, také ti vstanou, 
k odsouzení však, nebe nedosáhnou. 
 

XI. Jan 6, 37 - 40 
10 

Ty, jež mi Otec dal, přijdou ke mně, 
nevyženu je, když poslal mně je. 
 

Z nebe jsem sestoupil, abych konal 
vůli svého Otce, jenž mě poslal. 
 

Nikoho z poslaných nemám ztratit, 
však vzkříšením jim mám život vrátit. 
 

Vždyť toto je vůle Otce mého, 
že ten, kdo věřit bude v Syna jeho… 
 

život věčný tak zcela jistě má. 
Věřte, v poslední den vzkřísím ho já. 
 

XII. Jan 6, 51 – 59 
11 

Tělo a Krev Páně je pokrm spásný. 
Syť se jím a vzkříšení pak máš jasný. 
 

nebo 20. v mezidobí B: 
Mnoho židů vědět chtělo… 
 

XIII. Jan 11, 17 – 27 Tento úryvek z Lazara: 
8 

"Kdybys byl dříve, Pane, šel, 
můj bratr, ten by nezemřel." 
 

"Věříš, Marto, ve vzkříšení?" 
"Věřím, ač teď možné není." 
 

"Já život jsem a vzkříšení." 
"Kde, že je jeho ležení?" 
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XIV. Jan 11, 32 – 45 
10 

Lazar leží už čtyři dny v hrobě, 
Ježíš jej vzkřísí i po té době. 
 

Nebo tento úryvek z Lazara:  
 

"Já život jsem a vzkříšení." 
"Kde, že je jeho ležení?" 
 

Čtvrtý den již tleje v hrobě, 
nemožné nic není tobě. 
 

Ježíš tam nad ním zaplakal, 
ó, jak jej náš Pán miloval. 
 

"Vy odvalte hned kámen ten, 
ty, Lazare, zas vyjdi ven!" 
 

XV. Jan 12, 23 – 26 (- 28)   
9 

Přišla hodina oslavení, 
Syna člověka povýšení. 
 

Zrno do země spadnout musí, 
neb zemře, samotu zakusí. 
 

Když v zemi zemře, přece vstane, 
Mnohý užitek z něho vane. 
 

Ztratí svůj život, kdo ho má (zde) rád, 
Kdo nemá zde (svět), má pro nebe řád. 
 

Kdo mě chce sloužit, (mě) následuje, 
kde jsem já, (tam) i služebník je. 
 

Kdo mě slouží, toho Otec ctí. 
Má duše sevřena úzkostí. 
 

Otče, ochraň mě té  (těžké) hodiny? 
Pro ni přec jsem přišel z (nebes) výšiny. 
 

Říkám: Otče, oslav jméno své! 
Oslavil, oslavím! Zní z nebe.  
 

XVI. Jan 14, 1 – 6 
10 

Jak píše nám evangelista Jan, 
k učedníkům promlouvá, nyní, Pán. 
 

„Srdce, ať se úzkostí nechvěje, 
věříte v Boha, věřte i ve mne. 
 

U Otce pro všechny příbytek mám. 
Kdyby nebyl, sám bych to řekl vám. 
 

Jdu vám všem teď to místo připravit. 
Přijdu pak, abyste mohli se mnou jít. 
 

Vezmu vás, abyste byli tam, kde já. 
Cestu, kam jdu snad, každý z vás už zná.“ 
 

Tomáš však má v tom nejistotu: 
Nevíme, kam jdeš, neznáme cestu. 
 

„To já, cesta, pravda a život jsem, 
jen skrze mě, Krista, jdeš za Otcem.“ 
 

XVII. Jan 17, 24 - 26 
 
7 Tak, jak píše svatý Jan 
k Otci modlí se náš Pán: 
 

„Ty, kterés mi, Otče, dal, 
kde jsem já, rád bych je vzal. 
 

Ať též vidí slávu mou 
před světem založenou… 
 

kterou jsi mi, Otče, dal,  
avšak svět tě nepoznal. 
 

Přece já tě, Otče, znám, 
od tebe to všechno mám. 
 

Od tebe mám poslání, 
dostali to poznání. 
 

Dal jsem poznat jméno tvé, 
lásku poznali ve mně. 
 

Dám jim poznat ještě víc, 
Lásku, jež máš bez hranic. 
 

XVIII. Jan 19, 17-18.25-30 
Tento úryvek z pašijí: 
11 

Vzali si Ježíše, nesl si svůj kříž, 
na Lebku či Golgotu, jistě to víš. 
  

Tam Ježíše pověsili uprostřed, 
dvěma zločincům byl blízko na pohled. 
 

Stály tam: Marie, Matka Ježíše, 
sestra matky, též Máří Kleofáše, 
  

nechyběla Marie Magdalena, 
milovaný učedník beze jména. 
  

Tohoto měl Pán Ježíš velice rád, 
uviděl ho pod křížem při Matce stát. 
  

Matce řekl Pán Ježíš: "To je tvůj syn." 
A jemu řek:"Zde je tvůj mateřský klín." 
  

Nejen  na tento tak krátký okamžik 
bere si jeho matku ten učedník. 
  

Když viděl, že všechno je dokonáno, 
zvolal přesně, jak v Písmu bylo psáno: 
  

"Žízním!" A na to byla reakce hned, 
byla tam i nádoba a v ní ocet. 
  

Na yzop houbu ihned nasadili, 
v tom octu ji pořádně vymáchali. 
  

Podali k ústům a dali mu to pít, 
poslední slovo mohl jen vyslovit: 
  

"Dokonáno je!" sklonil hlavu, skonal. 
V té napjaté chvíli dne již dokonal. 
                                                           79 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A  B  C  

1.adventní Mt 24, 37-44 5 Mk 13, 33-37 26 Lk 21, 25-28.34-36 39 

2.adventní Mt 3, 1 - 12 5 Mk 1,1-8 26 Lk 3, 1-6 39 

3.adventní Mt 11, 2 - 11 5 Jan 1,6-8.19-28 63 Lk 3, 10 - 18 40 

4.adventní Mt 1, 18 - 24 5 Lk 1,26-38 40 Lk 1,39-45 40 

Nar. – vig. Mt 1,1-25 5  noc Lk 2,1-14 41 

Nar. – svít. Lk 2,15-20 41  den Jan 1,1-18 63 

Sv. Rodina Mt 2,13-15.19-23 5 Lk 2,24-40 41 Lk 2,41-52 41 

2. po Narození Jan 1,1-18 63     

Matky Boží Lk 2, 16 - 21 41 Zjevení Páně  Mt 2,1-12 5 

Křest Páně Mt 3,13-17 5 Mk 1,6b-11 26 Lk 3,15-16.21-22 41 

2. v mezidobí Jan 1,29-34 64 Jan 1,35-42 64 Jan 2,1-12 66 

3. v mezidobí Mt 4,12-23 6 Mk 1, 14-20  26 Lk 1,1-4; 4, 14-21 41 

4. v mezidobí Mt 5,1-12a 6 Mk 1, 21-28 26 Lk 4,21-30 41 

5. v mezidobí Mt 5,13-16 6 Mk 1, 29-39  26 Lk 5,1-11 41 

6. v mezidobí Mt 5, 17-37 6 Mk 1, 40-45 26 Lk 6,17.20-26 41 

7. v mezidobí Mt 5, 38-48 6 Mk 2,1-12 26 Lk 6, 27-38 41 

8. v mezidobí Mt 6, 24 – 34 10 Mk 2, 18-22 26 Lk 6,39-45 41 

9. v mezidobí Mt 7,21-27 10 Mk 2,23 - 3,6 32 Lk 7,1-10 48 
Popeleční středa Mt 6,1-6.16-18 6     

1.postní Mt 4,1-11 6 Mk 1,12-15 26 Lk 4, 1-13 42 

2.postní Mt 17,1-9 7 Mk 9, 2-10 26 Lk 9, 28-36 42 

3.postní Jan 4,5-42 66 Jan 2,13-25 67 Lk 13,1-9 42 

4.postní Jan 9,1-41 66 Jan 3,14-21 67 Lk 15,1-3.11-32 42 

5.postní Jan 11,1-45 66 Jan 12,20-33 67 Jan 8,1-11 68 

Květná Mt 21, 1-11 7 Mk 11, 1 - 10 26 Lk 19, 28 - 40 42 

Pašije Mt 26,14-27,66 7 Mk 14,1- 15,47 27 Lk 22,14 - 23,56 43 

Velký pátek Jan 18,1-19,42 68     

Velikon. vig. Mt 28, 1 -  10 10 Mk 16, 1 - 7 31 Lk 24, 1 - 12 47 

Boží Hod Vel. Jan 20, 1 - 9 72  več. Lk 24, 13 - 35 47 

2.velikonoční Jan 20, 19 - 31 73     

3.velikonoční Lk 24, 13 - 35 47 Lk 24, 35 – 48 47 Jan 21, 1 - 19 75 

4.velikonoční Jan 10, 1-10 74 Jan 10, 11 - 18 74 Jan 10, 27 - 30 75 

5.velikonoční Jan 14, 1-12 74 Jan 15,1-8 75 J 13,31-33a.34-35 76 

6.velikonoční Jan 14,15-21 74 Jan 15,9-17 75 Jan 14,23-29 76 

Nanebevstoup. Mt 28, 16-20 10 Mk 16,15 - 20 31 Lk 24, 46-53 47 

7.velikonoční Jan 17, 1-11 74 Jan 17, 11-19 75 Jan 17, 20 - 26 76 

Vigilie DS Jan 7, 37 - 39 74     

Seslání DS J 20, 19-23 74 
Jan 15,26-27; 

16,12-15 
75 

Jan 14, 15-16; 23 

- 26  
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 A  B  C  

Nejsv. Trojice Jan 3,16-18 64 Mt 28, 16-20 10 Jan 16,12-15 66 

Boží Tělo Jan 6,51-58 64 
Mk 14,12-16.22-

26 
31 Lk 9,11b-17 48 

Nejsv. Srdce Mt 11,25-30 10 Jan 19,31-37 64 Lk 15, 3-7 48 

10. v mezidobí Mt 9,9-13 10 Mk 3,20-35 32 Lk 7,11-17 48 

11. v mezidobí Mt 9,36 - 10,8 11 Mk 4,26-34 32 Lk 7,36 - 8,3 48 

12. v mezidobí Mt 10, 26-33 11 Mk 4, 35 - 41 32 Lk 9, 18 - 24 49 

13. v mezidobí Mt 10, 37-42 11 Mk 5, 21-43 32 Lk 9, 51 - 62 49 

14. v mezidobí Mt 11,25-30 11 Mk 6,1-6 32 Lk 10,1-12.17-20 49 

15. v mezidobí Mt 13,1-23 11 Mk 6,7-13 33 Lk 10,25-37 50 

16. v mezidobí Mt 13,24-43 12 Mk 6,30-34 33 Lk 10, 38 - 42 50 

17. v mezidobí Mt 13, 44 - 52 13 Jan 6,1-15 64 Lk 11, 1 - 13 50 

18. v mezidobí Mt 14, 13 - 21 13 Jan 6,24-35 65 Lk 12, 13 - 21 51 

19. v mezidobí Mt 14, 22 - 33 13 Jan 6,41-51 65 Lk 12, 32-48 51 

20. v mezidobí Mt 15, 21 - 28 14 Jan 6,51-59 65 Lk 12, 49 - 53 52 

21. v mezidobí Mt 16, 13 - 20 14 Jan 6,60-69 65 Lk 13, 22 - 30 52 

22. v mezidobí Mt 16, 21-27 15 
Mk 7,1-8.14-

15.21-23 
33 Lk 14, 1. 7-14 53 

23. v mezidobí Mt 18, 15-20 15 Mk 7,31-37 33 Lk 14, 25 - 33 53 

24. v mezidobí Mt 18, 21 - 35 15 Mk 8, 27 - 35 33 Lk 15, 1 - 32 53 

25. v mezidobí Mt 20, 1 - 16 16 Mk 9, 30 - 37 34 Lk 16, 1 - 13 54 

26. v mezidobí Mt 21, 28 - 32 16 
Mk 9, 38-

43.45.47-48 
34 Lk 16, 19 - 31 55 

27. v mezidobí Mt 21, 33-43 16 Mk 10, 2 - 16 34 Lk 17, 5-10 55 

28. v mezidobí Mt 22, 1-14 17 Mk 10, 17-30 35 Lk 17, 11-19 56 

29. v mezidobí Mt 22, 15 - 21 17 Mk 10, 35-45 35 Lk 18, 1 - 8 56 

30. v mezidobí Mt 22, 34 - 40 18 Mk 10, 46-52 36 Lk 18, 9 - 14 56 

31. v mezidobí Mt 23, 1 - 12 18 Mk 12, 28-34 36 Lk 19, 1-10 57 

32. v mezidobí Mt 25, 1-13 18 Mk 12, 38-44 36 Lk 20, 27 - 38 57 

33. v mezidobí Mt 25, 14 - 30 19 Mk 13, 24-32 37 Lk 21, 5 - 19 58 

Kristus Král Mt 21, 31 - 46  20 Jan 18, 33 - 37 65 Lk 23, 35 - 43 58 

 A  B  C  
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