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První nešpory ze slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie úterý 14. srpna
Nešpory neboli večerní chvály jsou modlitbou, v níž křesťané již od prvních 
staletí zpívají žalmy a písně, naslouchají Božímu slovu a modlí se za sebe i za 
celý svět. Tato modlitba slouží k tomu, abychom vzdali díky za skončený den, 
požádali o odpuštění hříchů, připomněli si naše vykoupení a v přicházející 
noci obrátili svou naději k Pánu – světlu, které nezapadá. Proto ve starověku 
začínala tato modlitba zapálením lampy či svíce a vyjádřením vděčnosti za 
světlo, kterým je náš Pán. Naši první společnou modlitbu na setkání začneme 
poděkováním za toto Světlo, které přichází mezi nás. Dnes budeme Bohu 
děkovat zvláště za Pannu Marii, kterou vzal do svého světla. Zpěvem žalmů 
se přidáme k andělům v nebi, kteří zpívají chvály před Boží tváří, a spolu  
s věřícími po celé planetě budeme prosit za nás, za toto setkání a za celý svět. 
V. – předsedající nebo lektor
O. – všichni

V. Bože, pospěš mi na pomoc. 
O. Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS (KANCIONÁL 801)

1.  Budiž vděčně velebena, Matko Boží, Maria, 
že jsi Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. 
Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria, 
Tebe ctíme, milujeme srdcem celým, Maria.

2.  Viděl prorok měsíc smavý pod Tvou nohou, Maria, 
dvanáct hvězd kol Tvojí hlavy, sluncem celás zářila.

7.  Vypros nám, svým hříšným dětem, milost velkou, Maria, 
aby na té pouti světem i v nás krása zářila.

8.  A po zdejším putování ujmi se nás, Maria, 
by Tě v rajském radování naše duše spatřila.

MODLITBA A LITURGIE
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ŽALMY
1. ant.  Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, aby Jí dal 

účast na svém vítězství nad smrtí.

Žalm 113 (112) 
Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! 
Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i navěky! 
Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa Jeho sláva. 
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe 
i na zem? 
Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, 
aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. 
Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet * jako šťastné matce dětí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, 
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant.  Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, aby Jí dal 
účast na svém vítězství nad smrtí.

2. ant. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Aleluja.

Žalm 147 (146) 12–20 
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, * chval svého Boha, Sióne, 
že zpevnil závory tvých bran, * požehnal tvým synům v tobě. 
Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí. 
Sesílá svůj rozkaz na zemi, * rychle běží Jeho slovo.
Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel. 
Shazuje své krupobití jako drobty chleba, * Jeho mrazem tuhnou vody. 
Posílá své slovo, a rozpouští je, * poroučí zavanout svému větru, a vody se 
rozproudí.
Oznámil své slovo Jakubovi, * své zákony a přikázání Izraeli. 
Tak nejednal se žádným národem: * nesdělil jim svá přikázání.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, 
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
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Ant. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Aleluja.

3. ant.  Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; chvalme za to Krista, Jejího 
Syna.

Ef 1, 3-10
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, * On nás zahrnul z nebe 
rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, * abychom byli před 
Ním svatí a neposkvrnění v lásce; 
ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, * abychom byli přijati za Jeho 
děti skrze Ježíše Krista.
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, * neboť skrze ni 
nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
V Něm máme vykoupení skrze Jeho krev, * odpuštění hříchů pro Jeho nesmír-
nou milost, 
kterou nám tak bohatě projevil * s veškerou moudrostí a prozíravostí:
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, + jak se mu to líbilo * a jak si to 
napřed sám u sebe ustanovil, 
až se naplní čas pro dílo spásy: * že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi  
i na zemi. 
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, 
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.

Ant. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; chvalme za to Krista, Jejího Syna.

KRÁTKÉ ČTENÍ A PROMLUVA 
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ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ 

Od východu slunce

V: Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno.
O: Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno.
V:  Dnes je ten přeslavný den, kdy Rodička Boží vstoupila do věčné radosti  

v nebi * buď chváleno Hospodinovo jméno.
V: Maria je obrazem slávy církve * buď chváleno Hospodinovo jméno.
V:  Vzdáváme díky za Matku Boží, náš život patří Pánu * buď chváleno 

Hospodinovo jméno.
V: Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému.
O: Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno.

KANTIKUM PANNY MARIE 
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože mi učinil veliké věci Ten, 
který je mocný. Aleluja. 

Refrén ke kantiku Panny Marie: Magnificat anima mea Dominum. 

PŘÍMLUVY, MODLITBA PÁNĚ, ZÁVĚREČNÁ MODLITBA, POŽEHNÁNÍ. 
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Ranní modlitba – středa 15. srpna
Společné ranní modlitby na setkání budou trvat zhruba 20 minut. Jejich 
součástí jsou písně, modlitba žalmem, ticho, slovo na den a společné svěření 
dne do rukou Božích. Všechny tyto části i postoj našeho těla jsou součástí 
modlitby. Žalm se budeme dnes modlit rozděleni na chóry mužů a žen. Nech 
nyní vejít své tělo, mysl i duši do modlitby - živého rozhovoru s Bohem.

Žalm 19
Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo Jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.
Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Tam rozestřel stan pro slunce,
které vychází jako ženich ze své svatební komnaty,
jásá jako rek když se do běhu dává.
Na jednom okraji nebe vychází
a obíhá až na jeho druhý okraj,
nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.
Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci,
Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,
Hospodinovi výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost z ryzího zlata,
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.
I Tvůj služebník si na ně dává pozor
a velmi bedlivě je zachovává,
kdo však pozná každé pochybení?
Očišt mě od chyb, jež jsou mi skryty!
Chraň svého služebníka před zpupností,
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ať mě neovládne!
Pak budu bez úhony
a vyvaruji se velkého hříchu.
Nechť se Ti líbí slova mých úst
i smýšlení mého srdce,
Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj! 

SLOVO NA DEN: „Sesíláš-li svého Ducha, jsou stvořeni znovu.“ Ž 104, 30  

SVĚŘENÍ DNE: 
Dobrý Bože,
Tvůj Duch je Duchem pravdy a lásky. Naplň tímto Svatým Duchem moje tělo, 
mysl i duši, zbystři můj sluch a obměkči mé srdce, ať se nechám s důvěrou 
vést, kudy Ty chceš.

Večerní modlitba – modlitba růžence  
– středa 15. srpna 
Na pozadí modlitby růžence vystupují nejdůležitější události života Pána 
Ježíše a nás samých. Abychom si mohli hloubku růžence lépe uvědomit, bude 
dnešní modlitba prokládána svědectvími, četbou z Písma a biblickými obra-
zy. Ponoř se tedy do modlitby a nech se jí provázet lidmi na pódiu.
„Růženec je moje zamilovaná modlitba. Je to nádherná modlitba, nádherná 
svou prostotou a hloubkou... A skutečně - na pozadí slov Ave Maria vystupují 
před duchovním zrakem nejdůležitější události z Ježíšova života... Naše srdce 
může zároveň odečítat ve sledu růžencových tajemství všechny události,  
ze kterých se skládá život jednotlivce, rodiny, církve i celého lidstva; osobní 
zkušenosti a zkušenosti bližních, kteří nám leží na srdci. Prostá modlitba 
růžence tak přijímá rytmus lidského života.“ Jan Pavel II. (YOUCAT str. 265)

STRUKTURA RŮŽENCE: RADOSTNÝ RŮŽENEC
úvod – píseň – Vyznání víry – Otče náš (zpívaný) – 3x Zdrávas Maria – Sláva 
Otci (zpívané)
Do tajemství každého desátku budeme uvedeni biblickým úryvkem a živým 
obrazem. Modlitby Otče náš a Sláva Otci budeme zpívat, při modlitbě Sláva 
Otci budeme stát. Při posledním desátku doporučujeme jako výraz pokory  
a odevzdanosti Bohu klečet.
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Desátek:
Otče náš (zpívaný)
10x Zdrávas Maria
Sláva Otci (zpívané, ve stoje)
Závěr:
Salve regina (viz zpěvník) 
Závěrečná modlitba

OTČE NÁŠ

Otče náš, jenž jsi na nebesích, * posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi * chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, * jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, * ale zbav nás od zlého.

SLÁVA OTCI

TAJEMSTVÍ S BIBLICKÝMI ODKAZY:
Radostná tajemství:
1. desátek: „kterého jsi z Ducha Svatého počala“ (Lk 1,26–38)
2. desátek: „s kterým jsi Alžbětu navštívila“ (Lk 1,39–56)
3. desátek: „kterého jsi v Betlémě porodila“ ( Lk 2,1–20) 
4. desátek: „kterého jsi v chrámě obětovala“ (Lk 2,21–40) 
5. desátek: „kterého jsi v chrámě nalezla“ (Lk 2,41–52)

tče náš.Opos věť se...tče náš,OOt če náš...

          

Otče náš

men.Aků.věna věkya
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Ranní modlitba – čtvrtek 16. srpna 
V dnešní ranní modlitbě se budeme modlit písněmi, žalmem, tichem, slovem 
na den a na konci budeme vybídnuti ke společnému svěření dne do rukou 
Božích. V modlitbě hledáme Boha, chceme vnímat Jeho přítomnost, říci mu, 
co máme na srdci; posilnit, uklidnit a zakotvit v Něm svou duši. Zkus se nyní 
zklidnit a upřít svou mysl na Něho.

Žalm 92
Dobré je chválit Hospodina,
opěvovat Tvé jméno, Svrchovaný!
Zrána hlásat Tvé milosrdenství
a za noci Tvou věrnost
na desetistrunné harfě a lyře,
písní s doprovodem citery.
Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy,
z díla Tvých rukou se veselím.
Jak velkolepá jsou Tvá díla, Hospodine,
jak hluboké Tvé myšlenky!
Pošetilý člověk to nechápe,
nerozumný nemá pro to smyslu.
I když bezbožníci raší jako tráva,
i když kvetou všichni zlosynové,
jsou určeni pro věčnou zkázu,
Ty však jsi vznešený navěky, Hospodine!
Neboť hle, Tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, Tvoji nepřátelé zahynou,
rozprášeni budou všichni zlosynové.
Mně však jsi dal buvolí sílu,
Pomazals mě nejčistším olejem.
Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele,
mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
Spravedlivý pokvete jak palma,
poroste jak cedr na Libanonu.
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
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zůstanou šťavnatí a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála,
v němž není nepravosti.

SLOVO NA DEN:  „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh 
zůstává v něm.“ 1 Jan 4,16

SVĚŘENÍ DNE:
Dobrý Bože,
chci prožít dnešní den v Tobě, nejvyšší Lásce. Otevři mé srdce, ať dokážu 
jednat s láskou s každým člověkem, kterého dnes potkám.

Večerní modlitba – čtvrtek 16. srpna 
Modlitba odevzdání s prosbou o vytrvalost v životě s Bohem
Povzbuzeni příkladem důvěry, který nám zanechala bl. Chiara Luce Badano, 
budeme ve večerní modlitbě prosit za dar vytrvalosti v následování Krista  
a dar důvěry v Jeho plány s námi. Budeme moci společně odevzdat vše, co 
nás trápí, nebo nám překáží žít v důvěrném vztahu s Bohem.

Ranní modlitba – pátek 17. 8.
Dnešní modlitba bude probíhat po skupinkách. Každý si může vybrat  
z nabídky modliteb na straně 67. Slovo na den a svěření dne tě i tak může 
dnešním dnem provázet.

SLOVO NA DEN: „Máme proč se veselit a radovat.“ Lk 15, 24

SVĚŘENÍ DNE: 
Dobrý Bože,
chci prožívat dnešní den s Tebou, s plnou Radostí. Pomoz mi, ať dnes dokážu 
odpustit každé provinění druhých i moje vlastní.

MODLITBA A LITURGIE





28

Křížová cesta – pátek 17. srpna  
Křížová cesta je koncipována jako osobní, nikoli hromadná. Pořadí ani počet 
prošlých zastavení není závazný. Zastavení se týkají oblastí každodenního 
života, můžeš si vybrat ta, která tě ve tvém nynějším životě nejvíce oslovují.  
Svou křížovou cestu můžeš začínat i končit vlastní modlitbou, nebo využít 
modlitby na této straně. Zbytek strany slouží k tvým osobním poznámkám.

MODLITBA K ZAČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY:
Pane Ježíši, Ty jsi řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mě. Chci Tě následovat ve všech oblastech mého života a jít 
věrně za Tvým křížem, cestou, kterou jsi musel projít a která je určena také 
mně, neboť učedník nemůže jít jinou cestou než jeho Pán. Nyní vycházím  
a prosím o Tvoji přítomnost.
MODLITBA K ZAČÁTKU ZASTAVENÍ:
Kriste, Spasiteli a Vykupiteli, klaním se Ti za to, co jsi pro mne, pro mé blízké 
a lidi celého světa vytrpěl na kříži. Ztišuji nyní své srdce, abys mohl promluvit, 
a otvírám své oči a uši, abych viděl/a a slyšel/a, co mi říkáš.

MODLITBA K ZAKONČENÍ ZASTAVENÍ: Smiluj se nade mnou, Pane Ježíši.

Fragment z křížové cesty Vladimíra Komárka
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MODLITBA A LITURGIE
MODLITBA KE KONCI KŘÍŽOVÉ CESTY: 
Kriste, ukřižovaný Králi, děkuji Ti za to, že jsi pro mě prošel křížovou cestou 
a nyní jsi na ní doprovázel i mě. Dej, ať Tě opravdu poznám, daruj mi radost, 
po které toužím, a lásku, jež naplní mé srdce žízní po nekonečnu. Otče náš…
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Ranní modlitba – sobota 18. srpna
Součástí dnešní ranní modlitby jsou opět písně, žalm, ticho, slovo na den 
a společné svěření dne do rukou Božích. Žalm si dnes přečteme jednou 
společně a poté každý znovu a polohlasně svým vlastním tempem. Modlitba 
není našim cílem, ale prostředkem ve vztahu s Bohem. Ztiš nyní své srdce  
a otevři je Božímu působení.

Žalm 103
Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb Jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina,
a nezapomeň na žádné z Jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny,
On léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
On tě věnčí láskou a slitováním.
On štěstím sytí tvůj život,
jako orlu se obnovuje tvé mládí.
Hospodin koná spravedlivé skutky,
zjednává právo všem utlačeným.
Oznámil své plány Mojžíšovi,
izraelským synům své skutky.
Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně
ani se hněvat navěky.
Nejedná s námi podle našich hříchů
ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí,
tak je velká Jeho láska k těm, kdo se ho bojí.
Jak vzdálen je východ od západu,
tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
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má v paměti, že jsme jen prach.
Dni člověka jsou jako tráva,
kvete jak polní květ.
Sotva jej vítr ovane – již ho není,
nezbude po něm ani stopa.
Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a Jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,
kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.
Hospodin si zřídil na nebi trůn
a všechno řídí Jeho vláda.
Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,
mocní silou, dbalí jeho rozkazů,
poslušní na Jeho slovo.
Velebte Hospodina, všechny Jeho zástupy,
Jeho služebníci, kteří plníte Jeho vůli!
Velebte Hospodina, všechna Jeho díla,
na všech místech jeho moci:
veleb, duše má, Hospodina!

SLOVO NA DEN:  „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako 
dává svět, já vám dávám.“ Jan 14, 27

SVĚŘENÍ DNE: 
Dobrý Bože,
chci dnešní den prožít v Tobě, který jsi Pokoj nad pomyšlení. Ochraň mé 
srdce od klamů a nepravých vnuknutí, ať se nenechám ovládat emocemi  
a nejsem zmítán/a náladovostí.
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Vigilie – sobota 18. srpna  
Komentář k vigilii:
Vigilie je tradiční forma noční modlitby. Jejím smyslem je příprava na určitý 
svátek, či událost, formou nočního bdění, jak nasvědčuje význam slova vigilia 
– noční hlídka. Vzorem a „matkou všech vigilii“ je velikonoční vigilie. Při dnešní 
vigilii si chceme připomenout, že Bůh nás povolal ze tmy k podivuhodnému 
světlu. Ti, kteří již přijali svátost biřmování, budou mít možnost stvrdit své 
odhodlání být svědkem Kristovým. Vrcholem naší slavnosti bude nedělní mše 
svatá, ve které přijme 7 mladých lidí svátost biřmování.

ČTENÍ Z PÍSMA: 1 Kor 12, 3b–7 text (ekumenický překlad)

Komentář k symbolu světla a ohně: 
Oheň a světlo má v naší liturgii hluboký význam. Kristus je Světlo světa  
a Duch Svatý bývá symbolizován ohněm. Obojí zahání temnotu a ukazuje 
tak na Boží přítomnost, umožňuje vidět skryté věci v jejich pravé podobě. 
Hořící svíce nám připomíná, že my jsme světlem a máme žít jako děti světla. 
Zažehnutí ohně je obrazem touhy člověka po Bohu. Biskup požehná oheň  
a bude se modlit, aby v nás Bůh dal rozhořet touhu po světle. Na znamení 
toho, že toto světlo přijímáme v našem životě a jsme připraveni šířit ho 
dál, pošle biskup oheň z pódia. Nezapalujte si svíce sami, ale vyčkejte až  
k vám přijde požehnaný oheň, a jeho přijetím stvrďte, že světlo našlo místo  
ve vašem životě.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary 
Ducha Svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte 
a kdo požádá o Ducha Svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, 
dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plno-
hodnotným a zodpovědným členem katolické církve. (Katechismus katolické 
církve 1285–1314)

Než trenér pošle hráče na fotbalové hřiště, položí mu ruku na rameno a udělí 
mu poslední pokyny. Obdobně lze chápat i biřmování. Jsou na nás vloženy  
 ruce. Vstupujeme na herní plochu života. Skrze Ducha Svatého 
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poznáváme, co máme dělat. Vlévá nám svou motivaci až po konečky prstů. 
Jeho poslání nám zaznívá v uších. Vnímáme jeho pomoc. Nechceme zklamat 
jeho důvěru a chceme vést hru k vítězství pro něho. Stačí jen chtít a naslouchat 
mu. (YOUCAT str. 120)

Ranní modlitba – neděle 19. srpna 
Součástí dnešní ranní modlitby jsou již tradičně písně, žalm, ticho, slovo  
na den a společné svěření dne do rukou Božích. Žalm se dnes budeme modlit 
zpěvem, rozděleni na dvě skupiny (chóry). Podstata modlitby nespočívá 
v přemýšlení. Modlitba je o umění naslouchat Bohu a Jemu přenechat 
iniciativu. Opusť nyní své myšlenky a naslouchej.

Žalm 145
Budu Tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit Tvé jméno po všechny věky.
Každý den Tě budu velebit
a chválit Tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
Jeho velikost je nevýstižná.
Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy
a oznamuje Tvoji moc.
Mluví o nádherné slávě Tvé vznešenosti,
rozmlouvají o Tvých divech.
Vypravují o moci Tvých hrozivých skutků,
hovoří o Tvé nesmírnosti.
Rozhlašují chválu Tvé velké laskavosti,
jásají nad Tvou spravedlností.
Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky,
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.
Ať Tě chválí, Hospodine, všechna Tvá díla
a Tvoji zbožní ať tě velebí!
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Ať vypravují o slávě Tvého království,
ať mluví o Tvé síle,
aby poučili lidi o Tvé moci,
o slávě Tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a Tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých činech.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
a pozvedá všechny sklíčené.
Oči všech doufají v Tebe
a Ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Otvíráš svou ruku
a sytíš vše živé s laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Vyplní vůli svých ctitelů,
slyší jejich volání a zachrání je.
Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují,
a všechny bezbožníky zničí.
Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,
vše, co žije, ať velebí Jeho svaté jméno po všechny věky!

SLOVO NA DEN:  „Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu.“ Jan 14, 26 

SVĚŘENÍ DNE: 
Dobrý Bože,
chci stavět svůj život na Tobě, na pevné skále. Uč mě prohlubovat vztah  
s Tebou, abych dokázal/a přijímat Tvou vůli a slyšel/a Tvůj hlas. 
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Zakusit Boží milosrdenství
ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
V průběhu celého setkání je nám nabídnuta možnost zamyslet se nad svým 
vlastním životem. Inspiraci můžeme hledat v přednáškách, kázáních, setká-
ních, či v osobní modlitbě, a tak si uvědomit a zároveň také poděkovat  
za mnohá obdarování, kterými nás Bůh zahrnuje i pravdivě odhalit a pojme-
novat před Pánem svá provinění a hříchy. K tomu nám Kristus daroval svátost 
smíření, aby nám bezvýhradně prominul vše, čím jsme se proti Jeho lásce 
provinili. Na samotnou svatou zpověď, je však potřeba se dobře připravit, 
aby její účinek v našem životě přinesl co největší užitek. Nabízíme několik 
podnětů k přípravě.
V pátek odpoledne budeme společně slavit kající bohoslužbu a během ní 
bude prostor k pravdivému pohledu do svého svědomí ve světle Božího milo-
srdenství. Zpytování svědomí je samozřejmě možné provést kdykoli během 
setkání. V tom případě odejdi někam do ticha (můžeš využít například ado-
race v kostele). Nejprve popros Ducha Svatého, aby tě vedl a ukázal ti vše, 
co jsi od poslední zpovědi vykonal. Připomeň si nejen své hříchy a chyby, ale 
můžeš poděkovat i za vše dobré, co pro tebe Bůh připravil a co se ti povedlo 
vykonat.
Při zpytování svědomí stojíš tváří v tvář Bohu, který čeká na tvé vyznání.  
Na vyznání, že věříš nejen v něj (v jeho existenci), ale že především věříš 
JEMU. A to natolik, že pokorně a odhodlaně vyznáváš vše, čím jsi Jeho lásku 
zranil, s vírou, že on tě za to zahrne svým milosrdným odpuštěním a jako dar ti 
dá svého Ducha. Vždyť on je Pravda a přiznáš-li i tu nejtěžší pravdu, osvobodí 
tě. O co upřímnější a pravdivější je zpytování svědomí, o to větší obdarování 
Bohem tě bude čekat po svaté zpovědi. Hřích je proviněním proti Lásce  
– Bohu, který si nás zamiloval a povolal nás za sebou. Hřích je temnota, která 
člověka zotročuje, a odvádí od Boha, jenž je pravé světlo. Toto zotročení nás 
potom nutí dělat skutky, které Boha uráží a odvádí nás od konání dobra, čímž 
sami ztrácíme podíl na nebeském království (Mt 25,31–46; Lk 12,35–48).  
Ježíš je ale připraven odpustit ti ihned. Jeho milosrdenství je obrovské  
a Jeho láska nezná mezí. Jediné, co od tebe potřebuje, je tvůj souhlas. Ten je 
nejlépe vyjádřen lítostí nad vším špatným, čím ses od Boha vzdálil. Důležité 
je nezapomenout na předsevzetí, že už nechci víc hřešit a hříchu tak otročit.
Pak už ti nic nebrání jít k některému knězi, který je služebníkem odpouštějícího 
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Boha. Máš-li se svatou zpovědí problémy nebo se některého tématu ve svém 
svědomí obáváš, upozorni na to kněze a on ti určitě pomůže správně uchopit 
vše, co chceš před Bohem vyznat a tak prožít svátost smíření jako opravdové 
setkání s milosrdným a odpouštějícím Pánem.
Po zpovědi si najdi prostor k modlitbě (při adoraci, v kostele, na místě, kde 
se ti dobře modlí,…). Poděkuj za dar odpuštění a jestliže ti kněz uloží nějaké 
pokání, vykonej ho podle možnosti co nejdříve.

ZPOVĚDNÍ ZRCADLO
Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 
svou silou.

•  Směřuji svým srdcem k Bohu, abych ho miloval nade všechno věrným 
plněním jeho vůle? Nemám snad jiné „bohy“, totiž věci, o něž se více 
starám a v něž více důvěřuji než v Boha – třeba bohatství, záliby, pověry, 
vztahy, vlastní úspěch? 

•  Mám pevnou víru v Boha? Snažím se poznávat a porozumět nauce církve? 
Přemýšlím nad tím, co církev učí? Čtu pravidelně Bibli a snažím se podle 
Božího slova konkrétně žít? Učil jsem se porovnávat to, co slyším a vidím 
kolem sebe, s pravdou evangelia a se zkušeností církve? 

•  Neprovozoval jsem vyvolávání duchů, různé druhy věštění, nesledoval 
jsem horoskopy, či nevykonával nějaké magické úkony? Nenavštěvuji 
vědmu, kartářku, astrologa? Nepoužívám talismany? 

•  Je modlitba normální součástí mého života? Je opravdovou rozmluvou  
s milujícím Bohem, nebo jen prázdným úkonem? 

•  Přemýšlím před Boží tváří o svém budoucím životě? Dotazuji se Pána, 
kam mne vede a jaké povolání pro mne připravil? Rozpoznávám své dary  
a snažím se je rozvíjet?

•  Obětoval jsem Bohu své práce, radosti i bolesti? Důvěřoval jsem Bohu  
i v krizích a bolestech? Prosím Boha o pomoc v pokušeních?

•  Mám úctu a lásku ke jménu Božímu, neurážel jsem Boha rouháním, 
falešnou přísahou, nebo zbytečným vyslovováním Jeho jména? Projevoval 
jsem neúctu k Panně Marii a svatým?

•  Slavím a prožívám neděli a církevní svátky tím, že se účastním mše svaté? 
Prožívám neděli jako den Páně? Zdržuji se práce a činností, které jsou 
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na překážku duševnímu i tělesnému odpočinku, nebo doháním, co jsem 
nestihl? Udělal jsem si čas na své blízké? 

•  Chodím pravidelně ke zpovědi a ke svatému přijímání? Mám duchovní 
vedení? 

Miluj bližního jako sám sebe. 

•  Přispíval jsem ve své rodině k dobru a k radosti druhých? Mám opravdovou 
lásku ke svým blízkým? Nevyužívám druhé ke svému prospěchu? Nedal 
jsem jim pohoršení špatnými slovy nebo skutky? Nenáviděl jsem druhé? 
Odděloval jsem se od nich hádkami, nepřátelstvím, nadávkami, hněvem? 
Nezamlčel jsem svědectví o nevinnosti druhých lidí? 

•  Snažím se setkávat s věřícími vrstevníky? Nezanedbávám společenství? 
Snažím se být užitečný své farnosti? 

•  Beru zodpovědně svoji školu a studium? Snažím se být pro spolužáky 
dobrým kamarádem? Vědí o mně kamarádi a spolužáci, že jsem věřící  
a chodím do kostela? Toužím po tom, aby Ježíše poznali i ti, kdo ho neznají? 
Jsem-li biřmován, uvědomuji si evangelizační poslání, které jsem touto 
svátostí přijal?

•  Pečuji o dobro a prospěch společnosti, ve které žiji? Jsem při své práci či ve 
svém povolání spravedlivý, čestný, pracovitý? 

•  Nejsem lhostejný k veřejnému dění, snažím se o nápravu ve společnosti 
podle svých možností? Dělím se o svůj majetek s těmi, kdo jsou chudší než 
já? Hájím utiskované, pomáhám ubohým, přispívám nuzným? Nepohrdám 
svými bližními, především chudými, starými, méně nadanými, cizinci nebo 
lidmi jiné rasy? 

•  Neukradl jsem cizí věci nebo po nich bezprávně a nezřízeně toužil? Nahradil 
jsem škodu, kterou jsem způsobil?

•  Snažím se žít skromně a vlastnit pouze to, co potřebuji? Netoužím zbytečně 
po každé věci, která se mi zalíbí? Nepřikládám příliš velkou důležitost 
módě? Nebyl jsem otrokem televize, videa, mobilního telefonu nebo 
počítače (počítačových her)? Užíval jsem internetu umírněně, neztrácel  
u něj zbytečně čas a nepoužíval ho ke zlému? Volil jsem vždy seriózní 
zdroje informací, vybíral morálně vhodné časopisy, tisk a pořady v televizi?
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•  Nepoškozoval jsem se, neubližoval jsem sám sobě? Nezabýval jsem se 
myšlenkami na sebevraždu? Mám úctu ke svému tělu jako k chrámu Ducha 
Svatého? Netrpím v oblasti sexuality nějakou závislostí? Nejednal jsem  
v této oblasti proti Bohu a druhým sledováním pornografie, masturbací, 
cizoložstvím, předmanželským sexem, či homosexuálním jednáním?

•  Vím, že známost je krásná věc, která má být zaměřena především na 
poznávání srdce a nemá být provázena intimními důvěrnostmi, že sex je 
vyhrazen do manželství? Vážím si panenství (panictví) jako velkého daru a 
chráním je u sebe i u druhých? Oblékal jsem se tak, abych nebyl pro druhé 
zdrojem pokušení? Nesváděl jsem někoho?

•  Jestliže jsem utrpěl bezpráví, byl jsem ochoten ke smíru? Chtěl jsem odpuš-
tění z lásky ke Kristu? Přijal jsem nabídnutou omluvu nebo jsem v sobě 
uchovával zášť a touhu po pomstě? Zachovával jsem pravdu a věrnost, 
neuškodil druhým nepravdou, pomluvou, donášením, opovážlivým posu-
zováním, porušením tajemství? Nedělal jsem zbytečné kompromisy? Přijal 
jsem od druhých i nepříjemnou pravdu o mě? Dokážu přiznat chybu a omyl, 
nebo musím mít vždy pravdu já? Dodržuji sliby a úmluvy?

Bože, můj Otče,
Ty nám v každé naší slabosti nabízíš pomoc;
očisti také mé srdce svým odpuštěním,
dej mi radost ze své blízkosti
a dej mi sílu konat opravdové pokání. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
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Co je cílem diskusní skupiny? 
Vrátit se k tématu katecheze. Není tolik důležité to, co bylo řečeno, ale to,  
co jsi pochopil a to, co to pro tebe znamená. Diskutovat, jít na hlubinu, 
hovořit o tom, jak se může přednesené téma promítat konkrétně do tvého 
každodenního života. Sdílet názory i zkušenosti z oblasti tématu katecheze. 
Ke každé diskusi je připraveno pár otázek jako vodítko.

STŘEDA – SESTOUPÍ NA TEBE DUCH SVATÝ
1. Jak vnímáš působení Ducha Svatého ve svém životě?
2.  Popiš svou spolupráci s Duchem Svatým (např. v modlitbě, svědectví, při 

četbě Písma sv.).
3.  Poděl se s druhými o jednu zkušenost, jak jsi svědčil/a v síle Ducha 

Svatého o Ježíši.

ČTVRTEK – OVOCE DUCHA – LÁSKA
1. Co tě napadne, když se řekne láska? 
2. Jak vnímáš vztah lásky ve své rodině, mezi spolužáky, mezi snoubenci?
3. Poděl se s ostatními o to, kdy jsi konkrétně zakusil/a, že Bůh je láska. 

PÁTEK – OVOCE DUCHA – RADOST
1. Zamysli se nad tím, kde je pramen radosti v životě člověka? 
2. Při jakých příležitostech zakoušíš radost mezi kamarády a věřícími?
3. Řekni ostatním, kdy jsi v posledním čase zakusil/a Boží radost. 

SOBOTA – OVOCE DUCHA – POKOJ
1.  Vzpomeň na místa z Písma svatého, kde se mluví o pokoji a cituj je 

nahlas.
2. Jak působí Duch Svatý pokoj ve tvém životě? 
3.  Jak konkrétně přinášíš pokoj mezi kamarády, do své rodiny a do vztahů 

ve škole a na pracovišti? 

DISKUSNÍ SKUPINY


