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EVANGELIÁŘ VE VERŠÍCH ANEB VERŠOVANÉ HRÁTKY S BIBLÍ
JAK JSEM K TOMU DOŠEL
Z farního týmu (FATYMU) z Vranova nad
Dyjí, který moderuje P. Marek Dunda, vzešla
nová myšlenka hesel k nedělním evangeliím,
která začala vycházet teď od 1. neděle adventní
(2017). Zachytil jsem to tedy těsně potom,
když jsem odkaz viděl tak čistě náhodou na
svém facebooku.
Přečetl jsem si ta veršování - a mnohá jsou
velmi zdařilá, jenom tak pro legraci a taky pro
to, že jako správný knihkupec, tedy původním
povoláním, mám básničky velice rád, no a
když si prohlédnete mou rubriku "Tvorba" na
Signálech, tak Vám taky dojde, že čas od času
něco více či méně zdařilého vytvořím.
No, a když jsem si to tak přečetl, tak mě skoro
hned napadl veršík pro první neděli adventní,
který ještě teď jsem schopný dát dohromady bylo to 3. prosince t. r. večer (popravdě řečeno,
nedíval jsem se na evangelium, ale vzpomněl
jsem si, o čem bylo):
"Dobrý spánek musí být, abych mohl
správně bdít." (Mk 13, 33-37)

základ Kristova učení, takže se během roku
zveršuje celý tento základ.
4. Dal jsem si předsevzetí, že se tak budu
formovat letošní advent, ale možná se mi
podaří celý rok - uvidíme, ale s Boží pomocí je
to reálné.
5. Dále jsem si uvědomil, že to není jenom pro
mě, ale může to formovat mnohé a to jak
autory veršů, tak i ty, kteří je čtou. A ti, kteří
jen čtou, mouho či nemusí se stát autory, ale je
mnohem důležitější, že čteme - a to nás také
nabádá číst - ze spolehlivého pramene, tedy z
Písma svatého.
Ještě by mě napadlo mnoho užitků tohoto
počinu.
Jak se to, tedy, dělá?
1. Je potřeba udělat si chvilku pro Boha,
takový čas na rozjímání, asi půl hodiny. Tato
půlhodina rozjímání není bez Boží odměny,
církev za to slibuje odpustky a jsou k tomu i
další dobra, která mnohdy pociťuji již při
samotné tvorbě.
2. Pracuji s Písmem svatým, měl bych
vycházet z běžného překladu Písma Svatého.
V tomto případě jsem používal liturgický
překlad. Vzniklé verše jsou plodem rozjímání,
nikoli pozdějším rozjímáním samotným.

A pak mě ta myšlenka ještě kousala, tak v
úterý potom jsem připravoval farní časopis Infolist a proto jsem si otevřel na nedělní
evangelium následující, tedy 2. adventní
neděle a poslal jsem po krátkém zamyšlení nad 3. Kdo někdy tvořil básničky, ať už jakékoliv
tím evangeliem o. Markovi na příslušný mail
kvality, dokáže dát dohromady verše. Je
další veršík:
potřeba mít trochu slovní zásoby a jazykového
citu. Aby se to dobře rýmovalo, mělo by to mít
"Nechceme býti, jako plemeno hadí, proto
i stejný počet slabik, možná se to dá zazpívat i
Pánu cestu připravíme rádi."
na nějakou melodii, ale to je oblast, které tolik
1. Uvědomil jsem si, že si to docela dlouho
nerozumím.
pamatuji, tedy žiji tím celý týden.
2. Ten, kdo vytváří veršování, musí uvažovat
nad tím, co vytváří, aby to bylo krásné, trefné a
užitečné, tedy jinými slovy jsem se více
připravil na neděli rozjímáním nedělního
evangelia.
3. Během církevního roku ve třech nedělních
cyklech nás církev formuje tak, abychom žili s
Kristem celé jeho veřejné působení a načerpali

4. Na projektu o. Marka je vidět, že je mnoho
různých krásných variací těchto veršů, většina
z nich je velmi zdařilých. Každopádně je
praktické, když vzniklý verš se dá jednoduše
pamatovat. Může to být verš na celý úryvek,
část úryvku nebo zveršovat celý text, ale vždy
je třeba dbát na to, aby nebyl příliš pozměněn
smysl textu.
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5. Není praktické to dělat v jakémkoliv stresu,
na to člověk opravdu potřebuje čas a zamilovat
si Písmo Svaté. Bez lásky k Bohu to nelze
dělat vůbec.

hnědou a Jan modrou. Fialové pak všechny
ostatní.

Malá čísílka nad slokami značí počet slabik.
Tučný text veršů může být hlavní myšlenka
6. Uvědomuji si, že si hraji s Písmem Svatým a úryvku.
že chci, aby to mělo užitek nejen pro mě, ale i
A tak začneme krátkou úvodní básní:
pro ostatní.
7. Ať jsem napsal, co jsem napsal, nic z toho
není dokonalé, všechno může být ještě lepší,
ale měl bych směřovat k dokonalosti Boží.
Všímám si, že po sv. zpovědi jde tato práce
lépe, než před ní.
Co se týče inspirace, vychází nejen ze čtení
Písma, ale i z běžného života a mnohdy mě
inspirují i jiní, třeba ti, kteří něco napíší či
udělají a já si toho povšimnu.
Když píši blog na Signálech, pročítám i jiné
texty a ty se mi často stávají inspirací pro to,
abych tam dal něco svého.
Z toho vzniklo třeba toto veršování na
žalm117, který znám zpaměti a v Biblickém
překladu zní asi takto: „Chvalte Hospodina
všichni lidé, oslavujte ho všechny národy,
neboť mocně vládne nad námi jeho
milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na
věky.“
A zveršoval jsem to v trochu jiném významu
takto:

Chvalte Něco nad námi
aspoň někdo, jen ne my.
Oslavujte národy,
každý dojde obrody.

Tak si půjdeme ještě hrát,
evangelia veršovat.

Matouš, Marek, Lukáš, Jan
ve třech cyklech mluví k nám.
Ježíše nás učí znát,
Jeho Slovu naslouchat.
První období advent je,
příchod Krista přibližuje.
Pak k nám již přichází malé dítě.
budeš-li poslouchat, osloví tě.
Církev do zelené se zdobí v období zrání, mezidobí.
Než přijde noc veliká,
duše se postem obléká.
Aleluja, Pána chval,
neboť pro nás z mrtvých vstal.
Duch svatý, když přijde mezi nás,
zbytkem roku naplní nám čas.
Potom máme advent zase,
opět blíže naší spáse.

Jeho milé Srdce vládne,
nad Ním není moci žádné.
Boží Srdce věrné je,
nezbavme se naděje.
Tyto biblické hrátky začnou podle pořadí
evangelistů od Matouše po Jana a dále budu
pokračovat podle liturgické doby od adventu
do Krista, Krále.
Každý evangelista bude mít jinou barvu
nadpisů – Mt zelenou, Mk oranžovou, Lk
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Z EVANGELIA PODLE MATOUŠE

Z EVANGELIA PODLE MATOUŠE
1 DOBA ADVENTNÍ
2 DOBA VÁNOČNÍ
První neděle adventní: Mt 24, 37-44
9

Zloděj přichází neznámo kdy,
musíme hlídat všechny vchody.
Druhá neděle adventní: Mt 3, 1 - 12
11

"Nechceme býti, jako plemeno hadí,
proto Pánu cestu připravíme rádi."

Narození Páně vigilie: Mt 1,1-25
9

Abraham začíná slavný rod,
Ježíš je nejvyšší jeho plod.
Pokolení je čtrnáct krát tři,
od Abrahama my jsme bratři.
Svatá Rodina: Mt 2,13-15.19-23
8

Třetí neděle adventní: Mt 11, 2 - 11
9

Tak tedy řekněte Janovi,
co vidíte - to mu napoví.
Čtvrtá neděle adventní: Mt 1, 18 - 24
7

Marii si k sobě vem,
Dítě nazveš Ježíšem.
Sv. Ondřej, svátek 30.11.: Mt 4, 18 - 22
9

U Galilejského moře Pán
tam první své učedníky zval.

Hned vstaň, Ježíše rychle vem,
ať není zabit Herodem.
Sv.Štěpán,prvomučedník:Mt 10,17-22
10

I když pro Ježíše trápení máš,
stojí ti to za to, když vytrváš.
Sv. Mláďátka: Mt 2,13-18
11

Herodes zuří, v Betlémě krev teče,
žádný klučík do dvou let neuteče.
Zjevení Páně: Mt 2,1-12
8

Hned uviděl sourozence dva,
dělali, co rybář dělat má.

Jak tři králi za hvězdou jdem,
králi světa sklonit se chcem.

Byl to Šimon, pozděj zván Petr
a také Ondřej, jeho bratr.

Křest Páně: Mt 3,13-17

S naléhavostí hned řekl jim:
"Rybáři lidí vás učiním.
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Po křtu Páně se nebe otevřelo,
"Toť můj milovaný Syn,..." hned zaznělo.

Následujte mne, pojďte za mnou,
neukážu vám cestu snadnou."
Šli za ním, sítě tam nechali,
Ježíše hned následovali.
Nedaleko jsou další bratří,
spravují sítě, jak se patří.
Zebedeus otec jejich byl,
Pán Jakuba, Jana oslovil.
Petr, Ondřej a Jakub s Janem:
„Pojďte za mnou!“ A šli hned s Pánem.

Ježíše hned následovali,
loď i s otcem zanechali.
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3 MEZIDOBÍ I.

4 DOBA POSTNÍ

3. v mezidobí: Mt 4,12-23

Popeleční středa: Mt 6,1-6.16-18

7

7

Petr, Ondřej, Jakub, Jan!
"Pojďte za mnou!" volá Pán.

Dobro v skrytu dělat mám,
odmění je Pán Bůh sám.
8

4. v mezidobí: Mt 5,1-12a
7

Ježíš říká osm rad,
není třeba se jich bát.
Radujte se, jásejte,
odměny se dočkejte.
5. v mezidobí: Mt 5,13-16
7

Vy jste solí, mějte chuť,
není-li chuť je to suť.
Světlo v domě svítit má,
pod poklop se nedává.
6. v mezidobí: Mt 5, 17-37
8

Zákon, milí, stále platí,
Ježíš jej jen obohatí.
Svádí-li tě pravá ruka,
uvaž nebe nebo muka.
7. v mezidobí: Mt 5, 38-48
7

Můžeš dobrou lekci dát,
nepřítele milovat.

Chlubení s tím nemá cenu,
přijdu totiž o odměnu.
Půst se ztrápeným ksichtíkem,
ten odměnila mi už zem.
7

Postíš-li se, radost máš,
od Boha vše dostáváš.
Nebo:
8

Dobře vidíš, že se postím,
Proto tě dnes nepohostím.
První neděle postní: Mt 4,1-11
POKUŠENÍ PÁNĚ
10

Na poušti, Ježíši, hlad jistě máš,
z kamene chleba snad si uděláš.
Nejen z chleba, pokrmu, žije lid,
i každým Božím slovem bude syt.
Jsi-li Syn Boží, skoč rychle dolů,
andělé jistě jsou s tebou spolu.
Nebudeš pokoušet Pána Boha,
o tom praví také svatá slova.
Z vrchu pak Ježíš vidí celý svět.
"Ten já ti dám, mě budeš se klanět."
"Odejdi, satane, vždyť psáno jest,
Pánu Bohu svému každý vzdá čest."
Ďábel ztratil moc, přišli andělé
Pánu Ježíši sloužit vesele.
Stolec ap. Petra - 22. 2.: Mt 16, 13-19
8

Za koho mě, bratři, máte?
Jsi mesiáš, dítě svaté.
7

A ty jsi Petr, Skála,
má církev pevná, stálá.
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Druhá neděle postní: Mt 17,1-9
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE
8

Dobře je nám teď a tady,
postavíme vám tři stany.
7

Ježíš, Mojžíš, Eliáš,
náhle objeví se zář.
"To je můj Syn," říká hlas,
"poslouchej ho v každý čas."
Mlčte o tom, říkám vám,
dokud nevystavím chrám.
Slavnost sv. Josefa (19.3.)
Mt 1,16.18-21.24a
10

Josefe, Marii neopouštěj,
Božího Syna má, k němu se měj!
Květná neděle -Průvod s ratolestmi:
Mt 21, 1-11
8

Pán oslátko potřebuje,
vrátí, jak jej použije.
Hle, přichází král pokorný,
je na oslátku vedený.
Ratolesti prostírají,
"Hosana" mu tam volají.
Lidé se ptají: "Kdo to je?"
"Prorok Ježíš z Galileje."
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.

5 MATOUŠOVY PAŠIJE
9

Nyní budeme si vyprávět
zprávu, jež otřásá celý svět.
7

Matouš první vypráví,
jak stalo se bezpráví
jak nás Ježíš vykoupil,
smrti za nás podstoupil.
Marek o tom první psal,
Matouš ten u toho stál.
8

A Lukášovo sepsání
má trochu delší trvání.
9

Miláček Páně, apoštol Jan,
i jeho ruku vedl náš Pán.
Vraťme se rychle k Matoušovi,
sledujme kroky Ježíšovi.
Mt 26,14 - 27,66
10

Třicet stříbrných si Jidáš žádá,
bude z toho dokonalá zrada.
11

Že Ježíš Kristus se za nás vydává,
to při večeři poslední udává.
8

Tam v Getsemanské zahradě
dochází u všech ke zradě.
9

Když Krista vojáci seberou,
všichni se tam rychle rozejdou.
7

Petr Krista zapře hned,
bojí se, že přijde střet.
9

Dostanem se tak za Pilátem,
ohromeni tím jeho soudem.
8

Zprávu nám Matouš píše dál,
on toho Ježíše přeci znal.
11

Když Jidáš viděl jeho odsouzení,
peníze vrátil, jal se k oběšení.
Mt 27, 11 - 54
7

10

Ježíš byl přiveden před vladaře
a vladař se ho tam hnedle táže:

9

Dal přinést vodu, ruce své myl,
razantně všem lidem oznámil:

8

11

"Ty že židovský prý král jseš?"
Ježíš: "Ano, já jsem, věz!"

"Nenesu vinu na krvi člověka,
toť vaše věc, vámi vina protéká."

11

10

Na žaloby velekněží starších sic
Ježíš jim neodpovídá vůbec nic.

Jedním hlasem odpoví všechen lid:
"Na nás a děti tu krev chceme lít!"

8

9

Tomu je Pilát udiven:
"Nic na to z čehos obviněn?"

Barabáše dal Pilát propustit hned,
Ježíše voják pak k bičování ved.

9

10

A Ježíš stále neříká nic,
Pilát se diví nad tím tím víc.

K ukřižování Ježíš tak vydán byl,
tak to všechno Pilát pěkně rozsoudil.

10

11

Bývavalo zvykem propuštění
jednoho zločince z uvěznění.

Vojáci Pána do budovy vzali,
aby se mu tam všichni posmívali.
9

Jeden byl ten pověstný Barabáš,
Tohoto, Piláte, propustit máš.

Svlékli ho, dali mu rudý plášť
poklekal před ním pak každý zvlášť.

9

10

"Koho to chcete k propuštění,
jednoho dám vám hned z vězení.

Korunu z trní na hlavu dali
a hůl z rákosu do rukou králi.

8

Buď zločince Barabáše
neb Ježíše, Mesiáše."

Plivali na něj, bili ho holí:

11

9

"Buď zdráv,buď zdráv,ty židovský králi!"

Usoudil totiž Pilát ve svém soudu,
z nenávisti vydán je pro ostudu.

Když dosti se naposmívali,
jeho šaty mu zase dali.

10

8

Když k soudu zasedl, dostává vzkaz,
tu jeho žena něco žádá zas:

Na cestu ho vychystali,
kříž svůj viděl brzy zdáli.

8

9

"Nic neměj s tím spravedlivým,
kvůli němu ve snu trpím."

Zadrželi Šimona, muže,
jenž s křížem rád jim teď pomůže.

11

8

Velekněží, starší poštvali ten lid,
Barabáše žádat, Pána popravit.

Golgota či lebka, hora
dívají se na ni zdola.

10

11

Vladař se zeptal na jejich zdání:
"Koho propustit? Ti dva jsou k mání!"

Když tam došli, odpočli, dali mu pít,
víno hořké jako žluč měl okusit.
8

Začali tak volat "Barabáše!"
"Co tedy mám dát pro Mesiáše?"

Okusil, ale nic nepil,
voják ho pak na kříž přibil.

9

9

Volali všichni: "Na kříž s ním dál!"
Pilát: "Co špatného udělal?"

Losem rozdělili jeho šat,
na kříži ho též měli hlídat.

8

10

A křik ještě víc: "Na kříž s ním!"
Viděl, nic nedosáhl tím.

Připevnili nápis provinění:
"Ježíš, židovský král" odsouzený. 8

10

Zároveň s ním byli na kříži dva,
zločinec z prava a druhý z leva.

9

11

11

Ti, kteří tam okolo procházeli,
posmívali se, hlavou potřásali:

Opona chrámu roztrhla se v půli,
země se zatřásla, skály rozpukly.

7

10

"Ty chceš zbořit ten náš chrám,
ve třech dnech vystavit sám.

Hroby naráz otevřeny byly
zesnulí svatí z nich vystoupili.

Kolena skloňme, vidíme kříž,
na němž se vydal za nás Ježíš.

11

Jsi -li tím Božím Synem,
sestoupíš z kříže honem."

Po vzkříšení Páně z hrobu vyšli ven,
vešli v město, ukázali se lidem.

10

Stejně velekněží, učitelé
na tom místě smějí se mu směle:

Vojáci viděli, co se událo,
zemětřesení je též polekalo.
10

"Jiným pomoh, sobě pomoc nedal,
Je to prý, prý, prý izraelský král!

Řekli setník i ti, co měli stráž:
"Toto byl Syn Boží, ten mesiáš!"

8

Ať tedy sestoupí z kříže,
to pomůže naší víře.

Tak vrcholí zpráva Matoušova
po ní následuje radost nová.

11

11

Spoléhal na Boha, vysvobození,
ať osvobodí, má-li zalíbení.

Z povzdálí bylo tam taky mnoho žen,
z nich mnohé řekly pak, že byl vzkříšen.

10

Přece řekl, že je Božím Synem,
ať se tedy osvobodí honem!"

Josef vyžádal Ježíšovo tělo,
jež v skále tři dny odpočinek mělo.

9

10

Tupili ho také ti muži,
kteří s ním viseli na kříži.

Velekněží z obav o vzkříšení
žádají Piláta o střežení.

7

8

Ve dvanáct tma nastala,
do tří hodin trvala.

"Zde máte stráž, zajistěte,
udělejte, tak, jak chcete."

10

Ve tři hodiny Ježíšův hlas zní:
"Eli, Eli, lema sabachthani!"

Oni šli a zajistili,
stráže k hrobu postavili.

9

9

Tím tak mocným hlasem prohlásil:
"Bože můj, proč jsi mě opustil?"

Na kámen pečeť umístili,
že nevstane se ujistili.

8

8

"Eliáše on si volá,"
říkali někteří zdola.

Již otřese se celá zem
nad zmrtvýchvstalým Ježíšem.

Jeden odběhl, houbu vzal,
naplnil octem, pít mu dal.

To je konec této zprávy,
dál za Kristem půjdou davy.

7

Ostatní však říkali:
"Počkej, až ho zachrání."

Bohu díky za to dílo,
díky Mu se podařilo.

11

A uslyšeli Ježíšův mocný hlas
a v tuto chvíli skonal za všechny, nás.

9

6 DOBA VELIKONOČNÍ

7 MEZIDOBÍ II.

10

Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz čtvrtek po Seslání Ducha Sv.: Mt 26,36-42
8
"Má duše je smutná k smrti,
zůstaňte zde se mnou bdíti."
"Otče můj, je -li možné to,
ať mě mine kalich tento.
Ne, jak já, ale jak ty chceš,
přijmu kalich, k němuž mě zveš."
Vrátil se k nim, oni spali,
tak hodinu zanedbali.
"Duch ochotný, slabé tělo,
proti zlu se modlit mělo."
Odešel zas, modlil se dál,
by ten kalich nakonec vzal.
8. v mezidobí: Mt 6, 24 – 34

Maličkým, Otče, vše ukazuješ,
pokorné srdce jim odhaluješ.

10

Jen k jednomu Pánu vždy ty se měj,
a o zítřek starost si nedělej.

8

8

Velikonoční vigilie: Mt 28, 1 - 10
8

Do Galileje, tam jděte,
že jsem vstal z mrtvých, povězte.
Pondělí v oktávu velik.: Mt 28, 8 - 15
9

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.
Sv. Kateřina 29.4. : Mt 11,25-30
a Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Pojďte ke mně obtížení
a já vám dám občerstvení.
Nanebevstoupení Páně: Mt 28, 16-20
A Nejsvětější Trojice v cyklu B
9

Jedenáct odešlo na horu
s Ježíšem naposled pospolu.
"Jděte, získejte učedníky,
národy vzdají Bohu díky.

Jen jeden Pán je pro tebe,
tak hledej cestu do nebe.
9. v mezidobí: Mt 7,21-27
7

Dům s pevnými základy
vydrží vše bez vady.
10. v mezidobí: Mt 9,9-13
SV. MATOUŠ (21.9.)
8

Matouš ten sedí v celnici,
tam, kde pracují hříšníci.
Národy (Lidi) křtěte v(e) jménu Páně, "Za mnou pojď!" zní slovo Páně
a Matouš jde odhodlaně.
učte všechny, jak jednat správně.
A proč jí Ježíš s hříšníky!
Jsem s vámi vždy do konce světa,
Nad tímto hněv je veliký.
tato víra ať stále vzkvétá."
"Vždyť pro zdravé lékař není,
Sv. Jan Nepomucký - 16.5.: Mt 10,17-22 nemoc žádá uzdravení.
10
Milosrdenství, oběti,
Mnozí v nenávisti vás budou mít,
o tom nemáte ponětí.
nenechte se od víry odradit.
Spravedlivé já nevolám,
pro hříšníky vždy pokoj mám."
Co mluvit máte, to svatý Duch ví,
vydáte tak o Kristu svědectví.
10

11. v mezidobí: Mt 9,36 - 10,8
11

Ježíši líto je těch, co se sešli,
vysíleni byli a taky skleslí.
Tak jako když ovce jsou bez pastýře,
nastávají pak nemalé potíže.
8

"Žeň je hojná, mnoho práce,
dělníků však málo zase.
Tak proste tedy na žni pána,
ať jím je síla pozvána."
Apoštolů jména máme,
jestlipak je taky známe?
7

Petr, Ondřej, také Jan,
Matouš, celník - publikán

To, co slyší ucho jen,
ze střech rychle vyjde ven.
Ten, kdo zabíjí těla,
velkou škodu udělá.
Kdo způsobí duše krach
z toho třeba míti strach.
10

Dva vrabci přec jeden haléř stojí,
Spočten je každý vlas hlavy tvoji.
7

Cenu máme nad vrabce,
celé nás Bůh Otec chce.
Ke Kristu se přiznáme,
on nás přece nezklame.
13. v mezidobí: Mt 10, 37-42
8

Jakubové byli dva
mladší, starší - to se dá.

Pán má v lásce první místo!
Kdo to neví, nemá jisto.

8

Bartoloměj, Filip, Tomáš,
Juda, Šimon, zrádný Jidáš.

Kdo potřebnému s láskou dá,
ten odměnu pak jistou má.

7

Tyto Ježíš posílá,
s příkazem je vysílá:

14. v mezidobí - jako Sv. Kateřina:
Mt 11,25-30

8

10

"Pohany a Samařany
nechte být, ti nejsou s námi.

Maličkým, Otče, vše ukazuješ,
pokorné srdce jim odhaluješ.

7

8

K Izraelcům přijděte
a království hlásejte.

Pojďte ke mně obtížení
a já vám dám občerstvení.

9

Nemocní ať jsou uzdraveni
a mrtví znovu probuzeni.
8

Malomocné očišťujte
a zlé duchy vypuzujte.
Zadarmo bylo dáno vám,
zadarmo čiňte také tam.
12. v mezidobí: Mt 10, 26-33

15. v mezidobí: Mt 13,1-23
9

Mnoho lidí šlo na Ježíše,
on z lodě káže víc, než tiše:
že rozsévač vyšel rozsévat,
na místa, kde mají zrna zrát.
Na cestu padlo jich několik,
tu přiletěl pták, jež zrna zblik.

7

Vy nebojte se lidí,
Pán Bůh, ten všechno vidí.

Další pak spadli na kamení,
slunce však zrna v popel změní.

To, co říkám, když je tma,
na světle se povídá.

Další však v trní skryta byla,
tam se však všechna udusila.

11

Není však nad zemi úrodnou,
dají sklizeň mnohonásobnou.

Copak sémě dobré nebylo?
Odkud ten plevel, čí to dílo?

Třicet krát víc, šedesát či sto.
Kdo má uši, slyší. Uslyš to!

To nepřítel to tady zasel.
Máme trhat tento plevel?

Proč mluvíš, Pane, v podobenstvích?
Však vy chápete, jiní jen smích.

Netrhejte teď, nechte růst jen,
s dobrým přec ať není zaměněn.

Jak říkal (ten) prorok Izaiáš,
poslouchej, ať z toho něco máš.
Co vidíte, vidět by chtěli,
vypovím vám teď příběh celý:
Když mluvím slovo o království,
nechápeš-li, přijde hned ten zlý.
Co v srdci zaseto vezme mu,
to zrnu spadlému na cestu.
Na skále zas to slovo slyší,
přijmá je, ale nevyslyší.
Nestálé totiž velice je,
když přijde útisk, hnedka ztleje.
V trní sice to slovo slyší,
pozemské zájmy jsou však vyšší.
Užitek z něho žádný není,
neboť má jinak vyšší jmění.

Až sklizeň bude v plném proudu,
tehdy zasednou ženci k soudu.
Rozdělí plevel a obilí,
plevel spálí, shromáždí obilí.
Hořčičné zrno maličké, věř,
zasadíš, vyroste velký keř.
Přilétají ptáci, hnízdí tam,
království takto představím vám.
Nebo též kvas zadělá paní,
s moukou prokvasí k pochutnání.
V podobenstvích tak mluvit Pán má,
jak to již prorok předpovídá.
Zástupy rozpustil. Domů šel,
svým význam těch slov vypověděl.
Syn člověka, to rozsévač jest,
pole to má být celičký svět.
Nepřítel, jenž zlé semeno sel,
to jasné je, to je ďábel.

Do dobré půdy je u toho,
kdo slyší, chápe, nese mnoho.

Skonání věků, to je ta žeň,
ženci andělé Boží jsou jen.

Jeden třicet, sto či šedesát,
v dobré půdě se nemusí bát.

Plevel se v ohni spaluje,
v konci věků to také tak je.

16. v mezidobí: Mt 13,24-43

Syn člověka pošle anděle
spálit ty, kteří konali zle.

9

Podobenství Pán vypravuje,
nebes království zobrazuje.
Člověk nasel dobré semeno,
zlý v noci zasel své plemeno.
Obojí vyrostlo společně,
za chvíli na to měly být žně.

Čeká na ně ohnivá pec,
pláč, skřipot zubů zakusí přec.
Jak slunce spravedliví září
v království tam, před Boží tváří.
Ten pak, kdo má uši k slyšení,
jen slyš, poslyš význam zjevení.
12

17. v mezidobí: Mt 13, 44 - 52
10

Nebeské království podobné je
pokladu v poli, jež ukrytý je.
Když člověk ho najde, zakryje hned,
prodá vše, co má, pole koupí hned.
Nebo obchodník, co perly hledá,
jednu perlu drahocennou shledá.

Když uviděl tento dav,
nebyl z toho vůbec pav.
Bylo mu líto lidu,
když viděl jejich bídu.
Uzdravovat začal hned,
do večera si nesed.
Přichází učedníci,
Mistru jen chtějí říci,

Prodá všechno, co má a koupí ji,
tomu se podobá to království.

ať rozpustí zástupy,
každý ať si nakoupí.

Ještě se to království podobá
síti, jež z lodě do moře se dá.

"Vy jim jídla jíst dejte,"
řekl Pán v jedné větě.

Ta síť však zahrne věcí mnoho,
když plná je, vytáhne se z toho.

Pět chlebů, dvě ryby jen?
"Přineste mi je hned sem."

To, co je dobré, do nádob se dá,
co cenu nemá, vyhodit se má.

Ať se všichni posadí,
Mistr si s tím poradí.

A při skonání věků andělé,
ti oddělí spravedlivé a zlé.

Vzal to a hned požehnal,
učedníkům a ti dál.

Ty zlé hodí do pece ohnivé,
pláč, skřípání zubů tam hrozivé.

Do syta se najedli,
dvanáct košů vyzvedli.

Tomu všemu jste teď rozuměli?
Ano, Mistře, mu odpověděli.

Pět tisíc jen mužů dav,
ženy, děti, každý zdráv.

Proto každý zákona učitel,
který se o království dozvěděl...

19. v mezidobí: Mt 14, 22 - 33

a stal se též jeho učedníkem,
je to s ním jako s hospodářem.
On bohaté zásoby má velmi,
nové i staré vynese dveřmi.
18. v mezidobí: Mt 14, 13 - 21

7

Zpět lodí pak vypluli
bez Mistra na břeh druhý.
Když zástupy rozpustil,
na horu si vystoupil.
Zajisté už večer byl
a Pán se sám pomodlil.

7

Jak zabit byl Křtitel Jan,
dozvídá se také Pán.

Dost velké vlny byli
a s lodí zacvičili.

Chtěl být proto nyní sám,
lodí se tam odebral.

Vítr, ten vál proti nim.
K ránu mistr přišel k nim.

Lid však o tom uslyšel,
pěšky za ním ihned šel.

Jako by to byla zem,
kráčel Ježíš tím mořem.

13

Když ho muži viděli,
zděsili se, mysleli...

"Není správné vzít chléb dětem,
by zahozen byl, psem sněden."

vidí přízrak a křičí.
Ježíš na ně promluví:

Ano, Pane, tak to má být,
od pánů pes se má živit.

"Vzmužte se! Nebojte se!
To jsem já! Nebojte se!"

Na to ji Ježíš pochválil:
"Tvá víra, ženo, má moc sil.

Petr se teď nebojí,
s Mistrem přece obstojí.

Staň se ti tak, jak si přeješ,
zdraví dcery od teď neřeš."
Od té doby dcera zdráva,
radostná to byla zpráva.

Když jsi to ty, rozkaž teď,
po vodě chci vyjít hned.
"Pojď, Petře," a on hned šel,
k Mistrovi si popošel.
Teď však vítr, hned má strach,
začal tonout, vykřik: Ach!
Pane, pojď mě zachránit.
A Ježíš ho stihl vzít.
"Malou víru, Petře, máš,
proč hned na pochyby dbáš?"
Na loď pak vystoupili,
vítr byl zbaven síly.

21. v mezidobí: Mt 16, 13 - 20
9

U Cesareje Filipovy
bavil se Ježíš s apoštoly:
"Za koho maj Syna člověka
lidé z blízka a též z daleka?"
Jan Křtitel jsi nebo Eliáš,
pro jiné prorok Jeremiáš.
"Za koho mě pokládáte vy?"
Za všechny Petr mu odpoví:

Kdo se s nimi plavili,
klaněli se, říkali:

Ty jsi Mesiáš, Boží syn jsi,
ty živým Bohem poslaný jsi.
"Blahoslavený jsi, Šimone,
nezjevilo ti to tělo tvé.

"Jsi opravdu Boží Syn!"
Náš Mistr, syn Mariin.

Kdo ti to řekl, je Otec můj,
a já ti říkám: za tím si stůj.

20. v mezidobí: Mt 15, 21 - 28

A já ti říkám: Petr teď jsi,
Skála a na ni též zbuduji...

8

Týr a Sidon se raduje,
neb Mistr v tomto kraji je.
Smiluj se, Davidův Pane,
v dceři ďábel krutě vládne.
Neřekl Pán na to slovo.
- Pošli ji pryč, křičí mnoho!
"Jdu jen k lidem z Izraele."
Ona prosila však směle:
Prosím, Pane, o pomoc,
dcera má trpí velmi moc.

svou církev zbuduji na Skále
a peklo bude mít namále.
Pekelné mocnosti církev mou
přemoct nemohou, nepřemohou.
Od království klíče dostaneš,
svázáno na nebi, co svážeš.
A to, co rozvážeš na zemi,
rozvázáno bude na nebi."
Přísně řekl, ať neříkají,
že Mesiáše oni znají.
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22. v mezidobí: Mt 16, 21-27
9

To se ti, Pane, nemůže stát,
nemůžeš přece život svůj dát.
Když to Petr řekl Pánovi,
narazil hned s přísnými slovy:
"Teď satan, Petře, mluví z tebe,
svět na mysli máš a ne nebe."
"Kdo chce jít za mnou," řekl jim Pán,
"zapře sám sebe, kříž vezme sám,
svůj kříž vezme, mě následuje,
jen tak život svůj zachraňuje.
Kdo by chtěl svůj život zachránit,
nebude z toho vůbec nic mít.
Ten, kdo svůj život ztratí pro mě,
ten nalezne ho v skvělé formě.
Co prospěje mu, když získá svět,
svou duši ztratí, plný je běd.
Jak duši člověk pak nahradí?
Jak ve slávě si s ním poradí?
Syn člověka přijde s Otcem svým
a celým zástupem nebeským.
Jak každý jednal, tak dostane,
odměna či trest mu nastane."
23. v mezidobí: Mt 18, 15-20
8

Když tvůj bratr tobě hřeší,
vaše oči toto řeší.
Dá-li si bratr říci hned,
toto ti povím, dobře sis ved.
Nedá-li on si říci však,
dva svědci vyřeší to pak.
Neposlechne-li ani je,
církvi se to postupuje.
Když však církev (on) neposlechne,
jak pohanu říkej mu ne.

To, co svážete na zemi,
svázáno je i na nebi.
A všechno, co rozvážete,
na nebi též rozvážete.
Na jednom, když shodnou se dva,
můj Otec též rád jim to dá.
Tam, kde jsou ve jménu mém dva,
s nimi uprostřed jsem též já.
24. v mezidobí: Mt 18, 21 - 35
8

Petr problém neschovává,
Mistru otázku podává:
Kolikrát mám odpustiti
svému bratru, když je proti?
Zhřeší-li asi sedm krát,
tak odpustím mu mile rád.
Ježíš umí tak překvapit,
že větší nárok bude mít:
"Sedm ti nyní neříkám,
i sedmdesát sedm dám.
(Sedmdesát sedm, více,
odpuštění bez hranice!)
Nebes království je jak král
se služebníky účtoval.
Deset tisíc dluh jeden měl,
ten král po něm zaplatit chtěl.
(Deset tisíc, ale hřiven,
z toho dluhu nemůže ven.
Tolik peněz neumoří,
celý život se dluh množí.)
Měj se mnou strpení, pane,
všechno ti zaplatím zdárně.
Král celý dluh mu odpustil,
služebník hned byl plný sil.
Tomu však dlužil jiný muž,
jen málo, avšak tasil nůž.
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Sto denárů to málo je,
však sluha nedal pokoje.
Nevážil si odpuštění,
přišlo ke králi sdělení...
Služebník se setkal s králem,
hanbou propadl se málem.
Nyní krále prosil marně,
král na něho rozhněvaně:

26. v mezidobí: Mt 21, 28 - 32
7

Milí starší, příklad dám,
posuďte ho každý sám:
"Dva syny jeden muž měl
a práci po každém chtěl.
Na vinici nechci jít,
to, otče, nemůžeš chtít.

Dluh celý jsem ti seškrtal,
tys podobně měl činit dál.

Velmi toho litoval,
na vinici se přec dal.

Dám tě mučit, zaplatíš vše
a též každý, kdo činí zle.

Na vinici půjdu hned,
řek druhý a hned si sed...

Zda ze srdce neodpustíš,
též u Otce budeš mít tíž!"

na vinici nedošel.
A co z toho otec měl?

25. v mezidobí: Mt 20, 1 - 16

Kdo, že splnil úkol svůj?"
Přece první! "Pamatuj!

10

Nebeské království podobné je
pánu, jenž dělníky nasazuje.
První na vinici zval na denár
za den, smluvil s nimi takový dar.
Kolem deváté pak viděl jiné
na trhu stojící a nečinné.
Pozval je také na vinici svou,
že jim za to dá mzdu spravedlivou.

Nevěstky a celníci
předejdou vás k vinici.
Do Božího království,
o něm totiž mnozí ví.
Jan ukázal cestu tu,
neuvěřili jste mu.

Ve dvanáct, ve tři totéž udělal,
v pět hodin další volné též pozval.

Celníci a nevěstky
řešili své poklesky.

Od posledních k prvním mzdu vyplácel,
po denáru z toho každý z nich měl.

A vy jste to viděli,
změnit jste se nechtěli."

První však mysleli: dostanou víc,
měli jen denár, vzali ho sic:

27. v mezidobí: Mt 21, 33-43

Poslední dělali hodinu jen,
i jim jsi dal denár, jako nám všem.
Jen jednomu na to odpověď dal:
"Nekřivdím ti, bratře, smluvils denár.
Já chci však i tomu poslednímu
dát jako tobě, ty závidíš mu?
S tím, co moje jest, já nakládat smím,
nebo mi závidíš, že jsem dobrým.

8

Velekněží, starší, slyšte,
podobenství si zapište:
"Vinař jeden vinici měl,
pronajal ji, na cesty šel.
Vinaři se domluvili,
služebníky potupili.
Zbili, zabili každého,
až z nich nebylo žádného.
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Hospodář syna poslal jim,
to vonělo však dědictvím.

Další pak chytali ty služebníky,
zbili je, zabili jak ničemníky.

Na syna ohled mít budou,
měl naději, avšak chudou.

Na to král se nahněval velice,
vojska povolal na města, vesnice.

Vinaři syna sebrali,
mrtvého otci nechali.

Vrazi si zasloužili toho trestu
a tak špatně bylo i tomu městu.

Vždyť to se přece nedělá!
Vinař, co s nimi udělá?"
Odpověď dostal Mistr hned,
krátkou, jenom pár správných vět:

Svatební hostina sic připravena
s jinými bude však přec oslavena.
Však ti, kteří na ni nedorazili
nebyli hodni tak, aby slavili.

Zahubí jistě zlosyny,
vinici bude mít jiný.

Proto nyní jděte tam na rozcestí,
koho najdete, zvěte, ten má štěstí.

Plody dostane včas,
vinice bude dobrá zas.

Sluhové vyšli, všechny shromáždili,
zlými i dobrými síň naplnili.

Ježíš na to řekl zase:
"V Písmu je to v plné kráse -

Rádi přišli a všichni připraveni
a mohlo se podávat občerstvení.

Kámen stavitelé vidí,
netuší, že stavbu řídí.

Ve svůj čas podívati se přišel král,
který tu hostinu všem pořádal.

Kámen proto odhodili,
na základu nestavili.

Všimnul si muže bez šatů ke svatbě.
Příteli, takto jsi přišel k své hanbě.

Takto učinil to náš Pán,
podivuhodný je to plán.

Vyveďte ho ven dřív, než se rozhněvám,
ať pláče, skřípe zubama, že je sám.

Přísná slova vám teď říkám:
Království je odňato vám

Ono povolaných je totiž mnoho,
jen vyvolení si však váží toho.

a bude dáno národu,
jenž přinese včas úrodu.

29. v mezidobí: Mt 22, 15 - 21

28. v mezidobí: Mt 22, 1-14
11

9

Jak chytit za slovo Ježíše
farizeji zkoušejí tiše:

To nebeské království podobné je
králi, jež synu svatbu připravuje.

Mistře, víme, že pravdu mluvíš,
o cestě k Bohu dobře učíš.

Pak služebníci hosty pozvat mají,
vše připraveno, svatba jako v ráji.

Také nedbáš lidské ohledy,
že až do srdce máš pohledy.

Pozvaní hosté však přijít nechtěli,
další pak poslal, by je přesvědčili.

Máme císaři platit daně
či Bohu sloužit odevzdaně?

Ti pozvaní vůbec na to nedbali,
na pole či svůj obchod však spěchali.

Ježíš prohlédl zlý úmysl,
jeho odpověď měla smysl:
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"Proč zkoušíte mě, vy pokrytci,
tak teď mi ukažte tu minci,

Dělají vše proto aby,
obdivovali je davy:

kterou platíte císaři daň,
řekněte čí obraz to je naň."

K modlitbě řemen široký
a k tomu též šat vysoký,

Císařův obraz to tedy je,
na to je Ježíš zahanbuje:

v synagoze v předu sedět,
při hostině vážně hledět,

"Císaři dejte, co mu patří,
Bohu, co Boží, milí bratři."
30. v mezidobí: Mt 22, 34 - 40
10

na ulici pozdravován,
jako Mistr opěvován.
Mistr si říkat nedávej,
k bližnímu jak k bratru vždy se měj!

Farizeji vědí, co se děje,
Ježíš, že umlčel saduceje.

Váš Mistr přece jeden jest
a vy jste bratři, všechna čest.

Znalec zákona tak otázku má,
že Mistra dostane, naději zná.

Jméno Otec nenáleží,
Otce přece nebe střeží.

Směšná se ukázala jeho lest:
Které přikázání největší jest?

Učitel si neříkejte,
jen jednoho přece mějte.

"Miluj Pána Boha celým srdcem,
duší i myslí, celým svým tělem.
To je příkaz první a největší,
druhý, podobný, se tak osvědčí:
Miluj svého bližního jak sebe!
Na těch dvou závisí taky nebe.
V tom je Zákon a proroci též,
jak Boha, bližního miluješ.
31. v mezidobí: Mt 23, 1 - 12
8

"Mojžíšův stůl učitelský
má teď úřad farizejský.
To, co řeknou učitelé
dodržovat je vždy skvělé.

Kristus, toť učitel pravý
a jeho učení zdravý.
Kdo mezi vámi největší,
jen jak sluha se osvědčí.
Největší, ať tedy slouží,
do služby svůj úřad vloží.
Ten, kdo sám se povyšuje,
ponížení zasluhuje.
Avšak, kdo se ponižuje,
k povýšení postupuje.
32. v mezidobí: Mt 25, 1-13
Jako sv. Terezie Benedikta od Kříže 9.8.
10

Učedníkům říká Ježíš právě
jak se připravit k nebeské slávě:

Zachovávejte to řádně,
říkají to totiž správně.

"Jistých deset panen lampy vzaly
a ženicha dlouho vyčkávaly.

Skutkům oni moc nedají,
jen o tom dobře tlachají.

Však jen pět z nich byly připravené,
zbývající potom zaskočené.

Rádi vám dají břemeno
a tím mají vše splněno.

První měly i další olej,
prozíravé byly, bylo jim hej.
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Ty druhé oleje nebrali moc.
Dlouho to trvalo, nastala noc.

Ten, který dostal jenom jedinou,
vykopal jámu, přikryl ji hlínou.

Unavené všechny šly klidně spát,
půlnoc odbila, museli vstát.

Po delší době Pán se vrátil zpět,
jak si kdo vedl, chtěl se dozvědět.

Ženich je tady, naproti mu jdem,
lampy doplníme svým olejem.
Pošetilým však už lampy hasly,
chtějí oleje, by nevyhasly.
Připravené jim však odvětily,
že nemají žádný olej zbylý.
Nestačil by ani nám, ani vám,
běžte a kupte si tam, kde je krám.
Pošetilé ženy odešly dál,
připravené ženich k svatbě pozval.
A dveře za sebou zavřely pak,
pošetilé olej sháněly však.

Přistoupil, který dostal hřiven pět,
přinesl s sebou ještě dalších pět.
Svému pánovi hned řekl vstřícně:
Pět jsi dal, pět vydělal jsem pilně.
Na to Pán: Správně dobrý a věrný,
nyní budeš se radovat velmi.
Z mála jsi spravoval, rozmnožil dost,
s pánem svým budeš teď sdílet radost.
Přistoupil i ten s dvěma hřivnami,
řekl: Dvě hřivny, pane, dal jsi mi.
O další dvě jsem tak rozmnožil zisk,
rozumně podnikal, ne žádný risk.
Málo jsi spravoval, mnoho ti dám,
budeš se radovat, tak, jak tvůj pán.

Když pozdě přišly, hned volaly tam:
ó, Pane, Pane, teď otevři nám!

Ten, který dostal hřivnu jedinou,
nebál se přijít se svou novinou:

A on jim hned jasně odpověděl:
Neznám vás, o vás nic jsem nevěděl.

Vím, pane, že ty máš majetku sběr,
sbíráš, kdes nesel a to není fér.

Neznáte dne ani hodiny té,
bděte tedy, ať připraveni jste.

Měl jsem strach a tu hřivnu zakopal,
tady ji máš celou, podnikej dál.

33. v mezidobí: Mt 25, 14 - 30
10

Ať nám žádná hřivna neuniká,
Ježíš svým učedníkům říká:
"To jeden člověk na cestu chtěl jít,
služebníky majetkem vybavit.
Velikých hřiven dal pět jednomu,
druhému dvě, jednu třetímu.

Služebníku špatný a též líný,
věděls, že sklízím i plody jiný!
Směnárníku, když bys peníze dal,
bych si je vyzvedl, s úrokem vzal.
Tu hřivnu mu ihned odeberte,
co jich měl deset, tomu ji dejte!

Každému tolik, jak schopností měl,
předal a potom hned svou cestu šel.

Neboť každý, kdo má, dostane víc,
kdo nemá, vydá vše, nezbude nic.
A toho služebníka k ničemu
hoďte ven do temnot a pozná tmu.

Ten, který dostal těch pět hřiven sám,
dalších pět ještě na nich vydělal.

Tam bude pláč a zubů skřípění,
nebude radost, jenom úpění.

Také ten, který hřivny měl jen dvě,
i on o další dvě rozmnožil je.
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Slavnost Ježíše Krista, Krále
a sv. Anežka Česká Mt 21, 31 - 46
9

O posledním soudu poslyšte,
Ježíšova slova vyslyšte:
Přijde ve slávě Člověka Syn
a andělé všichni spolu s ním.
Hned posadí se na trůn slavný,
nebude chybět národ žádný.
A jedny od druhých oddělí,
na ovce a kozly rozdělí.
Ovce posadí po pravici
a kozly zase po levici.
Tu řekne král těm po pravici:
Pojďte, vy moji služebníci!
Požehnaní od mého Otce
jste zde v království, milé ovce.

Kdy jsme tě viděli nahého,
oblečení dali čistého?
Pane, kdy jsi byl ty nemocen,
či vězeň, ten, jenž byl navštíven?
Král na to krásnou odpověď dá:
V těch potřebných přece byl jsem já!
Jeden, i ten nejposlednější
pro mě, pro vás byl nejpřednější.
Vždyť cokoli jste udělali
každému z bratří, mě jste dali.
Pak řekne i těm po levici:
Pryč ode mne, vy výtečníci!
Ohnivý žár je již připraven,
z království hned pomažete ven!
Za ďáblem, padlými anděli,
co měli konat, to nechtěli!
Měl jsem hlad, najíst jsem nedostal,
žíznivého jste poslali dál.

Od stvoření je připraveno
tak, jak bylo vám zaslíbeno.

Bez pomoci jsem byl na cestě,
nahotu snášet musel nechtě.

Měl jsem hlad, najíst jste mi dali,
mou žízeň vodou odehnali.

Nemocen jsem byl, věznili mě,
těžko bylo vám navštívit mě!

Na cestě jste se mě ujali,
nahotu mou jste přikrývali.

Oni však na to nemaj stání,
ptají se ve svém naříkání:

Nemocného jste navštívili
a za vězněm jste taky byli.
Spravedliví mu hned odpoví:
Jak to konali, to nepoví.
Řekni nám, pane, kdy to bylo,
to, co se tobě zalíbilo?
Kdy jsme tě uviděli o hladu,
jídlem pozvedli tvou náladu?
A kdy jsi ty, pane, žízeň měl,
kdy jsi od nás, pane, napít chtěl?
Kdy jsme tě viděli na cestě
a ujali jsme se, pane, tě?

Kdy jsi hladov byl a žízeň měl,
na cestě, nahý, pomoci chtěl...
Nemocen či též ve vězení
nebyl jsi hoden navštívení?
Odpověď k nim teď byla krátká:
Amen, Amen, pravím vám zkrátka:
Cokoli jste neudělali,
ty poslední vždy zanedbali,...
neudělali jste pro mne ani,
s nikým neměli smilování.
Ti pak se věčně trápit budou,
a rozžhaveni v pekle nudou.
Spravedlivým však žití věčné
ve slávě Boží nekonečné!
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8 SVÁTKY SVATÝCH
Sv. Barnabáš, apoštol, 11.6.: Mt 10,7-13
9

Nebeské království blízko jest,
jděte a hlásejte tuto zvěst.
Sv. Petr a Pavel, apoštolové 29.6. - den
slavnosti: Mt 16, 13-19
7

Kým, že je Syn člověka?
Snad prorokem z daleka.
Za koho mě máte vy?
Tys Mesiáš, to se ví.
To ti zjevil Otec můj,
za tím, Šimone, si stůj.
Ty jsi teď Petr, skála
a na ni církev stálá.
Nepřemůže peklo ji,
dám ti klíče království.
Sv. Benedikt - 11.7.: Mt 19,27-29
7

Co tedy budeme mít,
když jsme se rozhodli jít?
Na trůně Syn člověka,
dvanáct trůnů vás čeká.
Až na trůn usednete,
lid všechen rozsoudíte.
Ten, kdo něco opustil,
v nebi dostane podíl.
Na zemi již sto krát víc,
nebe bude bez hranic.
Sv. Jakub, 25.7.: Mt 20,20-28
8

Matka Jakuba a Jana
přišla za své žádat Pána:
Poruč by moji synové,
byli u trůnu při tobě.
"Vy nevíte, oč prosíte
kalich můj se mnou pít smíte.
Rozdělovat ta místa však,
to přece není jenom tak.

Ta místa Otec rozdělí,
spravedlivě je přidělí."
Ostatní se rozmrzeli,
že ti dva byli tak smělí.
Nenechal to bez reakce,
promluvil Pán stručně, krátce:
"Panovníci tvrdě vládnou,
k nim nemáte sílu žádnou.
Ten, kdo bude u vás vládnout,
ten k otroctví musí sáhnout.
Já si též sloužit nenechám,
já, Syn člověka, oběť dám."
Sv. Jáchym a Anna, 26.7.: Mt 13,16-17
9

Mnoho proroků vidět chtělo,
co vy vidíte, nevidělo.
Sv. Terezie Benedikta od Kříže, 9.8.:
Mt 25,1-13 (Stejně jako 32. v mezidobí)
10

Podobenství Ježíš říká zticha:
Deset panen čeká na ženicha.
A ten, kdo to slyší, jistě to ví,
že Pán mluví o Božím království.
Slyšte, tedy panny lampy vzaly
a ženicha dlouho vyčkávaly.
Z nich pět panen jistě moudrých bylo,
pět dalších panen však pochybilo.
Ty vzaly lampy však bez oleje,
moudré však věděly, co se děje.
Ženich se jistě někde zdržuje,
vždyť padá noc a třeba spánku je.
Uprostřed noci ženich budí je,
nemoudré zjistí, není oleje.
Nemůžeme oleje dát teď vám,
sežeňte kupce, nakup každý sám.
Připravené odešly s ženichem,
kde sehnat oleje honem, honem.
Ty panny pak přišly a žádaly,
Pane, otevři nám, hned volaly.
Nemohu otevřít, vždyť neznám vás.
Bděte tedy, neznáte onen čas.
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Narození Panny Marie - 8.9.:
Mt 1,1-16.18-23
8

Abrahamem začínáme,
až k Ježíši cestu známe.
O narození Ježíše
Matouš takto stručně píše:
Ten Josef byl muž Marie,
z ní Ježíš narozený je.
S Josefem je zasnoubena
Duchem svatým obdařena.
Ještě dřív, než spolu žili
z Ducha počat Ježíš milý.
Josef je muž spravedlivý,
tomu stavu se moc diví.
Tak Marii chce opustit,
neb neví, co se bude dít.
Pak anděl mu to osvětlí,
"Dítě Boží je", vysvětlí.
Teď Marii si klidně vem
a dítě nazveš Ježíšem.
Že hříšníky spasí Ježíš,
řka Izaiáš, jemuž věříš.
Panna počne, syna zrodí,
Emmanuel se narodí.
Sv. Matouš, 21.9.: Mt 9,9-13
Též 10. neděle v mezidobí
8

Všech svatých, 1.11.: Mt 5,1-12
11

Za zástupy na horu vystoupil Pán,
s učedníky byl a učil je pravdám:
"Blahoslavení jsou ti v duchu chudí,
jim Boží království, je neochudí.
Také plačící jsou blahoslaveni,
neboť jim se dostane potěšení.
A tiché blahoslavit budeme též,
ti zemi za dědictví dostanou, věř.
Kdo hladoví, žízní k spravedlnosti,
ti nasyceni budou do sytosti.
Blahoslavení všichni milosrdní,
milosrdenství dojdou, se spolehni.
Šťastní jsou ti, kdo čisté srdce mají,
že tak Boha uvidí, se dočkají.
Že tvoří pokoj, jsou blahoslavení,
Božími syny budou jmenováni.
Ten, kdo pro spravedlnost trpí jistě,
ten nebeské království získá čistě.
Blahoslavení, kdo zlo dál snášíte
a kvůli mě vše to tak vytrpíte.
Radujte se, jásejte, odměnu mám,

a v nebeském království v hojnosti dám."
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

I. Mt 5, 1 - 12 BLAHOSLAVENSTVÍ
9

Matouš ten sedí v celnici,
tam, kde pracují hříšníci.

Blahoslavení Boha vidí,
poklad v nebi je neošidí.

"Za mnou pojď!" zní slovo Páně
a Matouš jde odhodlaně. …
Sv. Václav, 28. 9. : Mt 16, 24 - 27 - také
pokračování 22. v mezidobí A:

II. Mt 11, 25 – 30

9

"Kdo chce jít za mnou," řekl jim Pán,
"zapře sám sebe, kříž vezme sám,
svůj kříž vezme, mě následuje,
jen tak život svůj zachraňuje. …

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.
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9 RORÁTY V DOBĚ ADVENTNÍ
NEJEN OD MATOUŠE
První adventní týden
8
Pondělí: Mt 8,5-11
Tu víru, kerou setník měl,
Pán v Izraeli nenašel.
Úterý: Lk 10,21-24
Moudrým všechno dáno není,
v maličkých máš zalíbení.
Středa: Mt 15,29-37
Sedm chlebů tady máme,
klidně Ti je, Pane, dáme.
Čtvrtek: Mt 7,21.24-27
Jen dům s pevnými základy
ustojí bouři bez vady.
Pátek: Mt 9,27-31
Jak Pán jim pomoh potají,
dva dříve slepí volají.
Sobota: Mt 9,35-10,1.5-8
Boží království hlásejte.
Zdarma máte, tak dávejte.
Druhý adventní týden
Pondělí: Lk 5,17-26
Pán, jenž smí hříchy odpouštět,
chromého z lůžka rychle zved.
Úterý: Mt 18, 12 - 14
Ztracenou Pán jde zachránit
a zbytek ovcí nechá být.
Středa: Mt 11, 28 - 30
Břemeno Pána netíží,
u něj se zbavte obtíží.
Čtvrtek: Mt 11, 11 - 15
Jan Křtitel je ten Eliáš,
přijmi a slyš, kdo uši máš.
Pátek: Mt 11, 16 - 19
Jan se postí, Pán jí hodně,
moudrost všechno vidí rovně.
Sobota: Mt 17, 10 - 13
Eliáš byl nepoznaný,
Syn bude za nás vydaný.

Třetí adventní týden
Pondělí: Mt 21,23-27
Jakou mocí to dělat smíš?
Řeknu, pokud mi odpovíš.
Úterý: Mt 21, 28 - 32
Velekněží, správně díte,
bohužel se nezměníte.
Středa: Lk 7, 19 - 23
Co máme říci Janovi?
Co vidíte mu napoví.
Čtvrtek: Lk 7, 24 - 30
Víc než prorok Jan Křtitel byl,
kdo naslouchal, mu uvěřil.
Pátek: Jan 5, 33 - 36
Jan vydal pravdě svědectví,
co konám já, to Otec ví.
Předvánoční týden
17.12.: Mt 1, 1 - 17
Pokolení čtrnáct krát tři,
od Abrahama jsme bratři.
18.12.: Mt 1, 18 - 24
Maria dítě bude mít,
Josef je musí ochránit.
19.12.: Lk 1, 5 - 25
Že Bohu nyní nevěříš,
dá Ti Jana, teď oněmíš.
20.12.: Lk 1, 26 - 38
Já jsem služebnice Boží,
To, co chce, ať na mne vloží.
21.12.: Lk 1, 39 - 45
Ty jsi žena požehnaná,
v lůně nosíš světa Pána.
22.12.: Lk 1, 46 - 56
Duše má Pána velebí,
jeho moc zde i na nebi.
23.12.: Lk 1, 57 - 66
Jan Alžbětě se narodil,
Zachariáš pak promluvil.
24.12.: Lk 1, 67 - 79
Synu, prorokem Božím jsi,
náš lid uvedeš do spásy.
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10 MODLITBA PÁNĚ
Mt 6, 8 - 13
7

(Jako oni nebuďte,
Otec ví, oč prosíte.
Tu modlitbu já vám dám,
to říkejte, povídám:)
Ó, Otče náš na nebi,
tebe můj duch velebí.
Posvěť se, ó, jméno tvé,
přijď království nebeské.
Vůle tvá, ta vždy se staň,
nebe, zemi taky chraň.
Chléb náš ten dnes, každý den,
dávej nám, buď veleben.
Naše viny odpusť nám,
jak my druhým, tak ty nám.
Neuveď v pokušení
nás, chcem zlého zbavení.
(Bohu patří království,
moc i sláva, vítězství.)

1.adventní
2.adventní
3.adventní
4.adventní
Nar. – vig.
Nar. – svít.
Sv. Rodina
2. po Narození
Matky Boží
Křest Páně
2. v mezidobí
3. v mezidobí
4. v mezidobí
5. v mezidobí
6. v mezidobí
7. v mezidobí
8. v mezidobí
9. v mezidobí

A
Mt 24, 37-44
Mt 3, 1 - 12
Mt 11, 2 - 11
Mt 1, 18 - 24
Mt 1,1-25
Lk 2,15-20

Jan 1,1-18
Lk 2, 16 - 21
Mt 3,13-17
Jan 1,29-34
Mt 4,12-23
Mt 5,1-12a
Mt 5,13-16
Mt 5, 17-37
Mt 5, 38-48
Mt 6, 24 – 34
Mt 7,21-27
Popeleční středa Mt 6,1-6.16-18
Mt 4,1-11
1.postní
Mt 17,1-9
2.postní
Jan 4,5-42
3.postní
Jan 9,1-41
4.postní
Jan 11,1-45
5.postní
Mt 21, 1-11
Květná
Mt 26,14-27,66
Pašije
Jan 18,1-19,42
Velký pátek
Mt 28, 1 - 10
Velikon. vig.
Boží Hod Vel. Jan 20, 1 - 9
2.velikonoční Jan 20, 19 - 31
3.velikonoční Lk 24, 13 - 35
4.velikonoční Jan 10, 1-10
5.velikonoční Jan 14, 1-12
6.velikonoční Jan 14,15-21
Nanebevstoup. Mt 28, 16-20
7.velikonoční Jan 17, 1-11
Jan 7, 37 - 39
Vigilie DS

5
5
5
5
5
41
5
63
41
5
64
6
6
6
6
6
10
10
6
6
7
66
66
66
7
7
68
10
72
73
47
74
74
74
10
74
74

Seslání DS

74

Mt 2,13-15.19-23

J 20, 19-23
A

B
Mk 13, 33-37
Mk 1,1-8

C

26
26
Jan 1,6-8.19-28 63
Lk 1,26-38
40
noc

Lk 21, 25-28.34-36

39
39
40
40
41
63
41

Lk 2,24-40

Lk 3, 1-6
Lk 3, 10 - 18
Lk 1,39-45
Lk 2,1-14
den Jan 1,1-18
41 Lk 2,41-52

Zjevení Páně
Mk 1,6b-11
Jan 1,35-42
Mk 1, 14-20
Mk 1, 21-28
Mk 1, 29-39
Mk 1, 40-45
Mk 2,1-12
Mk 2, 18-22
Mk 2,23 - 3,6

Mt 2,1-12
5
26 Lk 3,15-16.21-22 41
64 Jan 2,1-12
66
26 Lk 1,1-4; 4, 14-21 41
26 Lk 4,21-30
41
26 Lk 5,1-11
41
26 Lk 6,17.20-26
41
26 Lk 6, 27-38
41
26 Lk 6,39-45
41
32 Lk 7,1-10
48

Mk 1,12-15
Mk 9, 2-10
Jan 2,13-25
Jan 3,14-21
Jan 12,20-33
Mk 11, 1 - 10

26
26
67
67
67
26
27

Mk 14,1- 15,47

Lk 4, 1-13
Lk 9, 28-36
Lk 13,1-9
Lk 15,1-3.11-32
Jan 8,1-11
Lk 19, 28 - 40
Lk 22,14 - 23,56

42
42
42
42
68
42
43

Mk 16, 1 - 7

31 Lk 24, 1 - 12
več. Lk 24, 13 - 35

47
47

Lk 24, 35 – 48
Jan 10, 11 - 18
Jan 15,1-8
Jan 15,9-17
Mk 16,15 - 20
Jan 17, 11-19

47
74
75
75
31
75

75
75
76
76
47
76

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

75

Jan 21, 1 - 19
Jan 10, 27 - 30
J 13,31-33a.34-35

Jan 14,23-29
Lk 24, 46-53
Jan 17, 20 - 26

Jan 14, 15-16; 23
76
- 26
C

A
Nejsv. Trojice Jan 3,16-18

B
64 Mt 28, 16-20

Boží Tělo

Jan 6,51-58

Nejsv. Srdce
10. v mezidobí
11. v mezidobí
12. v mezidobí
13. v mezidobí
14. v mezidobí
15. v mezidobí
16. v mezidobí
17. v mezidobí
18. v mezidobí
19. v mezidobí
20. v mezidobí
21. v mezidobí

Mt 11,25-30
Mt 9,9-13
Mt 9,36 - 10,8
Mt 10, 26-33
Mt 10, 37-42
Mt 11,25-30
Mt 13,1-23
Mt 13,24-43
Mt 13, 44 - 52
Mt 14, 13 - 21
Mt 14, 22 - 33
Mt 15, 21 - 28
Mt 16, 13 - 20

64 26
10 Jan 19,31-37
10 Mk 3,20-35
11 Mk 4,26-34
11 Mk 4, 35 - 41
11 Mk 5, 21-43
11 Mk 6,1-6
11 Mk 6,7-13
12 Mk 6,30-34
13 Jan 6,1-15
13 Jan 6,24-35
13 Jan 6,41-51
14 Jan 6,51-59
14 Jan 6,60-69
Mk 7,1-8.1415
15.21-23
15 Mk 7,31-37
15 Mk 8, 27 - 35
16 Mk 9, 30 - 37
Mk 9, 3816
43.45.47-48
16 Mk 10, 2 - 16
17 Mk 10, 17-30
17 Mk 10, 35-45
18 Mk 10, 46-52
18 Mk 12, 28-34
18 Mk 12, 38-44
19 Mk 13, 24-32
20 Jan 18, 33 - 37
B

22. v mezidobí Mt 16, 21-27
23. v mezidobí Mt 18, 15-20
24. v mezidobí Mt 18, 21 - 35
25. v mezidobí Mt 20, 1 - 16
26. v mezidobí Mt 21, 28 - 32
27. v mezidobí
28. v mezidobí
29. v mezidobí
30. v mezidobí
31. v mezidobí
32. v mezidobí
33. v mezidobí
Kristus Král

Mt 21, 33-43
Mt 22, 1-14
Mt 22, 15 - 21
Mt 22, 34 - 40
Mt 23, 1 - 12
Mt 25, 1-13
Mt 25, 14 - 30
Mt 21, 31 - 46
A

Mk 14,12-16.22-

C
10 Jan 16,12-15

66

31 Lk 9,11b-17

48

64
32
32
32
32
32
33
33
64
65
65
65
65

48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
52
52

Lk 15, 3-7
Lk 7,11-17
Lk 7,36 - 8,3
Lk 9, 18 - 24
Lk 9, 51 - 62
Lk 10,1-12.17-20
Lk 10,25-37
Lk 10, 38 - 42
Lk 11, 1 - 13
Lk 12, 13 - 21
Lk 12, 32-48
Lk 12, 49 - 53
Lk 13, 22 - 30

33 Lk 14, 1. 7-14

53

33 Lk 14, 25 - 33
33 Lk 15, 1 - 32
34 Lk 16, 1 - 13

53
53
54

34 Lk 16, 19 - 31

55

34
35
35
36
36
36
37
65

55
56
56
56
57
57
58
58

Lk 17, 5-10
Lk 17, 11-19
Lk 18, 1 - 8
Lk 18, 9 - 14
Lk 19, 1-10
Lk 20, 27 - 38
Lk 21, 5 - 19
Lk 23, 35 - 43
C

82

