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SLAVIT NEDĚLI A MODLIT SE 

BĚHEM NEBEZPEČÍ NÁKAZY 

 

Stav nouzových opatření stále trvá a neumožňuje nám scházet se v plném společenství 

farnosti ke slavení Eucharistie. Vstupme i dnes do společenství s Pánem a s jeho 

tajemstvím spásy.  

4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře je světovým dnem modliteb za 

povolání. Je dobré se nejen v tento den za povolání modlit i v rodinách. Právě dnes 

bychom si měli hlouběji uvědomit důležitost rozmanitých povolání v církvi a 

připomenout si, že když je Ježíš s námi, nic nám nechybí a cítíme se ochráněni. On je 

zaručený průvodce, který nás vede, aniž by nás ovládal, chrání nás, aniž by nás 

utiskoval, nabízí nám jistotu, aniž by nám ubíral svobodu. Ježíš totiž vstupuje do našeho 

života jako opravdový pastýř, na rozdíl od těch, kteří přicházejí, aby dosáhli vlastních 

zájmů. Vchází dveřmi, ne unáhleně či vlezle, ale klepe dříve, než vstoupí tam, kde 

člověk může ve svobodě odpovědět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravilo Biskupství ostravsko – opavské s využitím textů vytvořených Italskou biskupskou konferencí  

a liturgického centra diecéze Sulmona-Valva. 

Překlad z italštiny P. František Staněk. 
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Texty Písma svatého převzaty z Českého liturgického překladu.  
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ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

MODLITBA V RODINĚ 

 

Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou modlitbu ve společenství s celou církví. Každá rodina 

si jej přizpůsobí vlastním potřebám.  

Velikonoční doba je doba radostná. Tato charakteristika by se měla projevit i na vyzdobení 

místa, kde se rodina schází k modlitbě. Kromě kříže s Ukřižovaným a ikonou či obrazem Panny 

Marie je vhodné toto místo více vyzdobit více např. květinami. I modlitba by měla mít 

slavnostnější ráz.  

 

R: Pán vstal z mrtvých! Aleluja!   

Všichni (V): On skutečně vstal! Aleluja! 

 

A matka, dcery a všechny ženy přítomné modlitbě zapálí svíce, které symbolizují vzkříšeného 

Krista. Poté (R), říká:  

 

R: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  

Všichni (V): Amen. 

 

R: Dobrořečme Otci, který vyvedl z říše mrtvých velkého pastýře ovcí, Ježíše, svého 

milovaného Syna. On je brána, která nám otvírá cestu ke spáse, a pastýř, který nám 

ukazuje cestu. 

 

V: Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

 

R: Dnes, o čtvrté neděli velikonoční, se nám Ježíš představuje jako pastýř našeho života: 

vstupuje do našeho příběhu poté, co tloukl na dveře našeho srdce, každého volá jeho 

vlastním jménem, nevyhání nás na pastviny, kde bychom se necítili dobře, ale otvírá 

nám prostor svobody. 

Ježíš se nám představuje také jako brána, ne jako zeď či závora, která zatarasuje a ztěžuje 

cestu. Je také cestou, jíž vstupujeme k Otci, do jediného domova, kde nalézáme život 

v plnosti. 

I dnes, mezi hlasy zlodějů a lotrů, zaznívá jeho hlas, který nás s jistotou vede po 

bezpečné cestě.  
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Po chvíli ticha následuje úkon kajícnosti: 

 

R: Uznejme, že jsme hříšníci a prosme o Boží milosrdenství. 

 

Po chvíli ticha pokračuje: 

 

R: Pane, náš pokoji.  

V: Pane, smiluj se nad námi.  

R: Kriste, naše vzkříšení.  

V: Kriste, smiluj se nad námi. 

R: Pane, náš živote.  

V: Pane, smiluj se nad námi. 

R: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života 

věčného. 

V: Amen. 

 

V: Sláva na výsostech Bohu  

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.  

Chválíme tě.  

Velebíme tě.  

Klaníme se ti.  

Oslavujeme tě.  

Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.  

Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.  

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.  

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.  

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi;  

ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.  

Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.  

Neboť ty jediný jsi Svatý,  

ty jediný jsi Pán,  

ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,  

se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.  

Amen.  
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TVÉ SLOVO JE SVÍTILNOU MÝM NOHÁM 

 

Po úvodní modlitbě R pokračuje: 

 

R: Zaposlouchejme se společně do Božího slova. 

 

Někdo/někteří z účastníků modlitby přečtou liturgická čtení čtvrté neděle postní 

 

 

1. čtení – Sk 2,14a.36-41 

Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem. 

 

Čtení ze Skutků apoštolů. 

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil 

k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem 

ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo 

jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim 

odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám 

byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám 

i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě 

mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného 

pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo 

na tři tisíce lidí. 

 

 

Mezizpěv – Žl 23,2-3a.3b-4.5.6 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

Nebo: Aleluja. 

 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 

vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, 

občerstvuje mou duši. 
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Vede mě po správných cestách, 

pro svoje jméno. 

I kdybych šel temnotou rokle, 

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 

Tvůj kyj a tvá hůl, 

ty jsou má útěcha. 

 

Prostíráš pro mě stůl 

před zraky mých nepřátel, 

hlavu mi mažeš olejem, 

má číše přetéká. 

 

Štěstí a přízeň mě provázejí 

po všechny dny mého života, 

přebývat smím v Hospodinově domě 

na dlouhé, předlouhé časy. 

 

 

2. čtení – 1 Petr 2,20b-25 

Vrátili jste se k pastýři svých duší. 

 

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. 

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece 

byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho 

šlépějích. `On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.' Když mu spílali, on 

jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí 

spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo (kříže), abychom byli 

mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné 

ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. 

 

 

Zpěv před evangeliem – Jan 10,14 

Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. 

Aleluja. 
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Evangelium – Jan 10,1-10 

Já jsem dveře k ovcím. 

 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam 

jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a 

ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, 

jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, 

ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale 

oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: 

Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je 

neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i 

vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem 

přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ 
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K ROZJÍMÁNÍ  

 

Ježíš přichází do našeho života jako pravý pastýř, na rozdíl od těch, kterým jde jen o 

vlastní zájmy. Vchází dveřmi, ne unáhleně či vlezle, ale klepe dříve, než vstoupí tam, 

kde člověk může ve svobodě odpovědět. 

Když Ježíš volá, nechává se poznat podle svého hlasu, ne uřvanými projevy, které se 

vnucují svou arogancí a panovačností, nýbrž tónem, který přesvědčuje a svádí svou 

melodičností, neboť se chce sladit s naším hlasem.  

Kdykoliv nás Ježíš zve, touží nás vyvést na otevřené pastviny. Když něco nařizuje, kráčí 

před námi, jde napřed, aby na cestě zanechal své stopy.  

Ježíš se nikdy nestává zdí či zátarasem, ale branou, jež vede k Otci, k Tomu, který 

neumrtvuje náš život, ale dává jej v plnosti.  

Odhalujeme také pravdu smělých slov dnešního žalmu, který jsme se modlili. Člověk, 

který jako první zazpíval tento žalm, jistě zakoušel vyprahlost a únavu, ale pochopil, že 

Bůh, dobrý pastýř, jej nenechal osamoceného, ale postaral se o to, aby si odpočinul na 

svěží pastvině, blízko proudů čerstvé vody. Snad také prošel temnými údolími a 

okamžiky nejistoty. Avšak Bůh, dobrý pastýř, se ho dotknul svou blízkostí a svou holí 

nalezl a uvedl domů člověka, jenž se ztratil.  

Dokonce i v nepříjemných vztazích, kdy se cítíme obklopeni nepřátelskými pohledy, 

nás dobrý pastýř přijímá pod svou střechou, na místě, kde nepřátelství ani nemůže 

vstoupit, protože mu tam nikdo nepřipravil místo. A nastane-li čas pokračovat v cestě, 

doprovází nás pokrm dobroty a nápoj štěstí toho, jenž nás hostil. 

Přijmeme-li Pána jako jediného pastýře našeho života, už nikdy nebudeme rozdrceni 

zlem. Je-li s námi, nic nám nemůže scházet, jsme chráněni, poněvadž Pán je náš vůdce, 

který nás neochuzuje o naši svobodu.  
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VYZNÁNÍ VÍRY 

 

Po chvíli ticha R pokračuje: 

 

R: Společně vyznejme svou víru:   

 

V: Věřím v jednoho Boha, 

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, 

všeho viditelného i neviditelného. 

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, 

jednorozeného Syna Božího, 

který se zrodil z Otce přede všemi věky: 

Bůh z Boha, Světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, 

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: 

skrze něho všechno je stvořeno. 

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 

Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny 

a stal se člověkem. 

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta 

byl umučen a pohřben. 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 

Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 

A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé 

a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, 

který z Otce i Syna vychází, 

s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován 

a mluvil ústy proroků. 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 

Očekávám vzkříšení mrtvých 

a život budoucího věku. 

Amen. 
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PROSBY 

 

R: Pán Ježíš je jediný pastýř. S jistotou, že nikdo a nic nás nemůže vytrhnout z jeho 

rukou, se k němu s důvěrou obraťme.   

Budeme odpovídat: Prosíme tě, vyslyš nás.  

- Pane Ježíši, pastýři pastýřů, ty jsi mezi námi ustanovil své služebníky, papeže, 

biskupy a kněze. Dej, ať svými slovy i skutky hlásají, že ty jsi pravý pastýř, který 

pokojně vchází do našich srdcí. 

- Pane Ježíši, dobrý pastýři, ty znáš každého z nás. Dej, ať mezi tisíci hlasy, jež se 

na nás hrnou, poznáváme hlas tvůj. 

- Pane Ježíši, dobrý pastýři, ty vidíš, jak jsou naše dny zatažené a mlhavé. Dej, ať 

se z našich dní vytratí rozdělení a jsou rozjasněny tvým pokojem.  

- Pane Ježíši, dobrý pastýři, ty nás nevedeš do prohry, ale doprovázíš nás dobrotou 

a věrností. Dej, ať se mladí lidé nechají strhnout tvým pozváním, aby se stali 

znamením tvé lásky v tvém lidu. 

- Pane Ježíši, dobrý pastýři, ty se o nás staráš, ale neutlačuješ nás. Dej, ať se tvá 

církev stává místem otevřeným, pohostinným, svobodným a osvobozujícím.  

- Pane Ježíši, dobrý pastýři, ty kráčíš před svým stádem a ukazuješ mu cestu. Dej, 

ať bez bloudění jdeme po cestě evangelia. 

R: Pane, vyslyš naše prosby, i ty, které nosíme ve svých srdcích. Neboť ty žiješ a kraluješ 

na věky věků.  

V: Amen. 

 

 

MODLITBA PÁNĚ 

 

R: Ježíš říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet 

i vycházet a najde pastvu.“ Volejme k Otci, aby přišlo jeho království lásky a aby dostali 

každodenní chléb všichni potřební na tomto světě:  

 

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích… 
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DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

 

Po chvíli ticha, v níž každý učiní krátké zpytování svědomí, se všichni modlí:  

 

V: Můj Pane Ježíši, 

věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější Svátosti.  

Miluji tě nade vše 

a má duše po tobě touží. 

Protože tě nyní nemohu svátostně přijmout, 

vstup do mého srdce alespoň duchovně. 

 

Po chvíli ticha se pokračuje: 

  

Vstoupil jsi do mého srdce 

a já tě objímám, cele se s tebou sjednocuji; 

nedovol, abych se od tebe odloučil. 

 

 

R: Ať jásá tvůj lid, Otče, 

pro obnovené mládí svého ducha,  

a tak jako se dnes veselí z daru synovství, 

ať zakouší naději slavného dne vzkříšení. 

Skrze Krista, našeho Pána.  

 

V: Amen.  
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SNAŽNĚ PROSÍME O POŽEHNÁNÍ BOHA OTCE 

 

R: Bože, dobrý Otče, 

ve svém Synu Ježíši, narozeném z Panny Marie,  

jsi dal nám rodičům radostnou jistotu,  

že naše děti chráníš svou dobrotou. 

Křtem jsme je svěřili tvému láskyplnému objetí; 

tím je jejich život v bezpečí, otevřen radosti, 

schopen nést utrpení a připraven prožívat lásku. 

Prosíme tě, abys je na jejich každodenní cestě 

doprovázel svým Otcovským požehnáním. 

Pomáhej jim stále svou milostí,  

aby tebou vedeni zakoušeli moudrost života 

a nacházeli radost ve slovech evangelia.  

Dej, ať v našem domě vždy nalézají místo,  

kde se mohou svobodně otevřít tvým záměrům: 

daruj jim sílu růst podle povolání, ke kterému je voláš.  

Žehnej, Pane, naší rodině, obnov v ní radost, že může žít pospolu, 

a odvahu ke svědectví o tvém vzkříšení. 

 

V: Amen.  

 

Všichni učiní znamení kříže, zatímco R pokračuje: 

 

R: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. 

 

V: Amen. 

 

Na závěr se může připojit mariánská antifona: 

 

Raduj se, Královno nebeská, aleluja …  

 

Nebo: 

 

Vesel se, nebes Královno, aleluja …  


