V E Č E R N Í

Duch

M O D L I T B Y

a

život

P o k o j

a

dobro!

Budiž řečeno na počátku; komu Duch sám vnuká, jak
se modlix, ab je poslušen jeho vedení a dává mu vždy
přednost před každou modlitební knížkou.
Výrok, že modlitba patří k životu ducha, životu
z víry, tak jako dýcháni náleží k tělesnému životu,
je pravdivý v mnohém. Každé přirovnání má však své
meze; modlitba obvykle neprovází celý život člověka
v pravidelném rytmu a s takřka neuvědomovanou, spon
tánní spolehlivostí zdravého tělesného dýchání. Mod
litba, jemně vetkaná do hlubokých vrstev vnitřního
světa člověka, citlivě obráží jednotlivé úseky a pro
měny v célkovém rcz, vojí osobnosti»
Snad každý věřící člověk zakusil někdy v životě
chvíle, kdy modlitba samovolně, radostně a osvooodi
vě tryskala z jeho srdce a zaplavovala je přemírou
síly, jiskřivého svitla a bohaté inspirace. K plnos
ti náboženské zkušenosti patří všnv i potíže s mod
lit bou.
Sotva kdo dospěje k hlubší
o duchovního ži
vota, aniž zažije údobí vnitřní ‘yprahlor. li, tíži
Božího mlčení, trapnost vlastní Miitřni vzpoury či
zahořklé nechuti k modlení, kri.^., která někdy před
chází právě překročení prahu daioího úseku na cestě
k Bohu. Všichni velcí mistři modlitby, mystikové a
světci hovoří o temných údobích, v nichž před Bohem
selhávají všechna slova. Jsou to údobí, která musí
me prostě v y d r ž e t , než poznáme, že právě ve
svém mlčení nám Bůh byl blíže, než kdykoli předtím;
modlitební knížka není všelék na těžkosti s modlit
bou !
BuSme však střízliví; varujme se vidět v každé
krizi modlitby mystickou noc ve smyslu nauky sv. Ja
na od Kříže! Někdy jsme s modlitbou v koncích prostě
proto, že jsme s ní nikdy poctivě nezačali a rozpaky
a nezkušenost nám berou odvahu překonat první skuteo.v-"-V^7l'y -v jL>zb'voru s B°b; r
; z1 ;

uspěchaní, unavení, rozptýlení nebo i líní. Jestliže si
tento stav přiznáme, pak na cestě k věrné službě modlitby (nebot ka.řdá bohoslužba je také a především s 1 u ž b. a , věc poctivosti a vytrvalosti - nejen vzedmutí krás
ných citů),’ přijmeme často právě modlitební knížku jako
účinnou pomocnici.
i
v
\ Kdo hledá.dobrý úvod do školy krestanske modlitby,
t^mu důrazně doporučuji moudrou knihu Romano Guardiniho
"0 Modlitbě" (Charita 1970), plnou vzácných a pronika
vých úvah o smyslu a formách modlitby, o jejím místě a
poslání v životě křestana.
i
Táto knížka nechce být ničím víc, než užitečnou "pra
covní pomůckou” - a snad také výzvou a inspirací. Soubor
textů, uspořádaný do sedmi týdenních cyklů, chce nazna
čit bohatost, rozmanitost, krásu a hloubku světa křestanské modlitby - pokladu, z něhož čerpali a do něhož při
spívali věřící lidé všech dob.
Nechce být reprezentativní antologií modliteb, studij
ním materiálem apod.; při výběru mě vedl spíše hlas srdce
než hístoricko-kritický zájem. Nechce být ani nějakým
laickým breviářemj rozdělení na dny a týdny nemá vytvořit
dojem nějakého pevného kánonu modliteb. Chce být nabídkoui
kdo $& chce modlit, ale neví jak, at zkusí s tou pravidel
ností, jíž je schopen, projít cyklem sedmi týdnů - a pak
at $e vrací k tomu, co ho oslovilo.
|a cestu těch sedmi týdnů bych chtěl připomenout jednu
ve l p í nemoderní věc. Je samozřejmá pravda, že modlit se

S Hfiebraností a soustředěností je mnohem lepší a cennější,
ne^ modlit se mechanicky. Ale je také pravda (byt pro ni
moderní Člověk ztrácí snysl), že není-li kdo v určitém
období upřímně schopen se modlit jinak, než tak, že od
říkává cizí texty (a třeba je nestačí.s úplností vnímat
a porozumět jim ) , pak je lépe, když se modlí takto ”špat
ně*, než když se nemodlí vůbec. Modlitba je víc než aktu
ální soustředěnost ducha a pohotovost mysli, (jakkoli jsou
tdto při modlitbě věci důležité a. žádoucí). Modlitba je
také spočinutím, věrnou službou, v níž dáváme vzdor své
/'torch, ! Loi ■ohu :•' a !'• i 'Ji ■ ifcc:-t. a1\ :ár? jednou z n~-

ší vlažnosti a ospalosti vytrhl a naplnil nás ohněm
svého Ducha. I toto si uvědomme, bereme-li s únavou
a rozpačitostí do ruky modlitební■knížku.
Ptá-li se kdo na tvar večerní modlitby, pak mu na
vrhuji tento řád:
1. VSTUP. Je možno použít prvý nebo druhý text
z I. části ("Poznání'1), nebo některé z mešních modli
teb - napr. Sláva na výsostech Bohu nebo Věřím v Boha,
případně některý vhodný žalm, např. 24, 67, 95, 100
(podle číslování v ekumenickém překladu bible), či pí
seň. Doporučují VSTUP především stručný - jediný krát
ký text.
2. MODLITBA NA DEN. V této knížce najdete jednu
modlitbu na každý den v týdnu - celkem v sedmi týden
ních cyklech, z nichž každý má svébytný charakter.
Snažil jsem se alespoň někde respektovat i duchovní
atmosféru některých dní v týdnu: pro neděli se hodí
oslavný hymnus, pro čtvrtek motiv eucharistie, spole
čenství, jednoty a lásky, pro pátek motiv kříže, utr
pení, oběti, solidarity s pronásledovanými, sobota je
zasvěcena ústě k Boží matce.
3. VEČERNÍ DÍKUVZDÁNÍ. Text, zařazený pod tímto
názvem na konci souboru (je možno jej ovšem nahradit
vlastními slovy) chce sloužit jako rámec k a ž d o 
d e n n í osobní modlitby na závěr dne.
Večerní díkůvzdání považuji za nejpodstatnější část
večerní modlitby. Kdybychom pro velkou únavu či časo
vou tíseň (pozor však na sebeklam, výmluvy a lenosti)
byli nuceni vynechat první i druhou část, nevzdejme se
nikdy této třetí části. Její cena je v konkrétním,
osobním přístupu.
Je to chvíle, věnovaná vyjádření vděčnosti, zvažo
vání uplynulého dne, pokání, sjednocení ducha s potře
bami blízkých i vzdálených, vědomému návratu pod po
vrch banální rozptýlené každodennosti k základnímu smě
ru, a smyslu života.Konáme-li ji s tou opravdovostí,

podstatně pomoci k prohlubování celého našeho života.,
k vnitřnímu růstu, může způsobit, aby náš duchovni ži
vot byl ž i v o t e m a nepoklesl na úroveň trapného
živoření.
Můžete si k této knížce také připojit např. hymny
z breviáře pro významná údobí liturgického roku, mod
litby pro různé příležitosti (např. kající modlitby,
texty k zpytování svědomí), modlitby zcela osobní apod.
Při modlitbě je jistě nejdůležitější pravdivost a živá
víra - tvořivost je však také dar Ducha svátéhoI
Snad vás tato knížka bude určitou dobu provázet a
přinese vám pomoc a radost; nebo ji brzy odložíte s tím,
ze vašemu vztahu k modlitbě neodpovídá a budete sami
hledat dál*
Pomůže-li komukoli na cestě k plnějšímu a zralejší
mu životu - byt právě jen jako pobídka k vlastnímu dal
šímu hledání - splní se modlitba, která doprovázela mou
práci na této knížce i přání, s níž ji odevzdávám do
vašich rukou.
Advent léta Páně 1980

Editor

1o č á s t
POZVÁNÍ

První nebo druhý text této části knížky je možno
použít jako VSTUP - první část {k uvedení, "naladě
ní” ) každodenní večerní modlitby.
Ostatní texty hovoří o různých aspektech modlit
by a mohou být chápány jako "motto" celého následu
jícího soubor” modliteb.
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Hle, večer přichází na křídlech mlčení!
Mlčení se snáší přes hory, přes plný okraj řeky,
^Lž do samého ticha Všehorníra!
Hle, večer přilétá na křídlech mlčení!
Ztište hlasy nevole a naslouchejte hlasu Mlčení!
Milióny plamenů planou ve hvězdách, aby oslavily Jeho
On je ve vás!
Vylovte mlčení z nitra svého,
přiložte je na své rány a zacelte je!
jíaslouchejte večernímu mlčení,
Naslouchejte tichu Všehomíra,
Naslouchejte tlukotu srdce Božího!
)

hymnus

římského

Ha sklonku dne tě upřímně
Ivůrce všech věcí prosíme:
s tou laskavostí, jíž jsi znám^
stůj při nás v noci a nás chraň.
Jen o tobě at srdce sní,
at ve snu cítí, že s ním jsi,
al?y hned jak se rozední,
ziělo tvou chválou nejčisrfcší.
V; žití nám pevné zdraví dej,
v nás oheň lásky rozehřej,

at temnou noc a také nás
Rozjasní tvého světla jas.
$o, Otče mocný nejvýše,
cfej skrze Krista Ježíše,
s nímž a se svátým Duchem též
Jio všechny věky kraluješ. Amen,

breviáře

O

m o d l i t b ě

p ř e d

s p a n í m

Spánek může být podle Písma také dobou vnitrní uvol
něnosti člověka, ve které je př. stupný pro Boží pokyn*r
(jež dává Pán ve spánku), pro významné sny, které - pro
tože prozrazují jinak snad potlačovanou hloubku člově
ka - mohou vyslovovat Boží pokyn/ a příkazy. Vskutku;
každodenní spánek je něco yo'~i -ajemnáho. Člověk, kte
rý představuje svobodnou osobnos", sám so ovládá a ří
dí, odpoutává se ve spánku, vydává se ze svých rukou,
svěřuje se silám své bytosti, kterou nestvořil a ne
přehlédne .
Spánek je aktem důvěry ve vnrtřní správnost,, jisto
tu a dobrotu lidského světa, a-tem bezstarostnosti r.
srozumění s n -předvídaným, Je--, i spánek takto uskuteč
ňován - není-li tedy jen strnulou převahou fyziologic
kého mechanismu, ale je v plně liuském aktu uvčiřený a
důvěrně přijímaný - pak je akt upínáni vlastně příbuz
ný 3 vnitrní skladbou modlitby, která jo take uvolni •
ný . odevzdáním vlastní skutečnost:-. Božím nařízením,
přijí.maným jai:o 1 ák .a
Není divu, žo křesta., pocituje, že opánek n í být
uveden vočomí modlitbou. Modlitbou, odpovídající situa
ci modlícího se, uvědomělým, očistujícím a ,_Miírným re.zloučoním so dnem a jeho všedními starostmi a důvěrným
odevzdáním se tajemství, které nás stále obklopuje
láskou.
Jestliže je spánek přijímán jako modlitba, pak je
tajemná hloubka vlascní bytosti, do které ve spánku
upadáme, požehnaná. A andělé Boží, nikoli andělé tem
ná propasti, střeží spán-k. Pak jo spánek pokojný a
uvolněný, jo to komunikace se základy, ra kieiých jo
založena, a v nichž musí zůstat zakořeněna celá svobod
ná lidská osobnost, všechny vědomé životní plány, r;d
-li člověk zůstat zdravý nobo se uzdravit.
Karl Bahno r

O

modlitbě

I

Tvá modlitba je rozmluva s Bohem,
Bůh k tobě mluví.
Ale jak!
Máme snad zoufat nad lidským pokolením?
Máme říci, že téměř každý člověk,
kterému se při modlitbě vloudily nějaké myšlenky
a přerušil tak svou modlitbu,
propadl už zatracení?
Řeneme-li to, pak věru nevím, jaká naděje už nám zbývá.
Poněvadž však naději v Boha přece jen máme,
poněvadž jeho milosrdenství je velké, řekněme mu:
Potěš duši svého služebníka, nebot k tobě pozvedá
svou duši*
A jak jsem ji pozvedl? Tak, jak jsem mohl,
podle svých sil, které jsi mi dal,
pokud jsem >yl s to onu ulétající duši polapit.
Je to nemoc, že jsem tak roztěkaný.
Uzdrav mě, pak budu stát, upevni mě, pak obstojím.
Svatý Augustin
O

modlitbě

II

Velkou sílu má modlitba,
slepé vidoucím,
modlí-li se člověk tak,
chladné planoucím;
jak nejlépe může.
velkého Boha vtahuje
Zhořklé srdce činí sladkým, do malého srdce,
smutné veselým,
hladovou duši povznáší vzhůru
chudé bohatým,
k Bohu, zdroji života,
pošetilé moudrým,
a spojuje dva milující:
sklíčené smělým,
Boha a duši.
slabé silným,
Svatá Gertruda z Helfty
i

O

m o d l i t b ě

Til

Modlitba jo svou podstatou spojením,
sjednocením s Bohem,
es jeho silou udržující svět,
smířením s Bohem, matkou a dítětem,
slzami pokání za hříchy,
ochranou zdi před pokušením a úzkostní,
uílen andělů,,
pojmem nebeskýoh sil,
radost-í budoucnosti,
zásahem do nekonečna,
pramor.em cbncsti,
n l držitelnou pouti vo světle,
přootuohou slávy.
Sv„ Jan K1imakos
0

modlitbě

IV

Modlit se znamená dát se Eohu k dispozici',
aby ve vás mohl jednou vykonat to,
co dávno chtěl vykonat,
a říci, co ván ni dávno chtěl říci .
a k čemu mu nikdy nenecháme Čar, ani klid.
Bůn potřebuje čas, mnoho času,
protore musí rancho říci
a meh o v nds musí vykonat ...
Modli v se zněměná, říci Bohuš
Zpracuj mě a. učiň, at se dám zpracovat.
Konej ve mně svou vůli ...
Louis Bvely

II.

část

MODLITBY

i?

NA

DEN

1.

t ý den

Z modliteb římského breviáře

Modlitbami tohoto týdne jsou žalmy a krátká čtení
z kompletáře, modlitby před spaním z Denních modliteb
církve (breviáře )„ Žalmy jsou. v překladu dr* Bogr.era.,
číslován.! hebrejské. Spojujeme se tak se všemi, kte
rým církev modlitbu breviáře ukládá a kteří so ji
medií po celém světě - s papežem., biskupy, knězími a
jáhny, řehol, ikv a řeV.
"i: mysleme na toto spo-

1. týden

Ne d ě l e
Ž a l m
i

91

Rdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
\cdo dlíš ve stínů Všemocného,
řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
mčh Bůh, v něhož doufám!"
Neboi on te vysvobodí z léčky ptáčníka,
ze Zhoubného moru.
. Ochrání tě svými perutěmi,
uchýlíš se pod jeho křídla,
štíťj a pavéza je věrnost jeho.
Nemusiš se bát noční hrůzy,
šípu létajícího ve dne,
mory, který se plíží ve tmě,
nákazy, jež pustoší o polednách.
I kdy^ padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset
v.,-,,v,
k to^e se prece nepřiblíží.
Svýma očima jen můžeš hledět,
a spatříš odplatu bezbožníku.
Nebot Hqspodin je tvé útočiště:
za ochranu zvolil sis Nejvyššího.
Nepřihq/ií se ti nic zlého
a útrapa se nepřiblíží k tvému stanu.
Vždyt (ívým andělům přikázal o tobě,
aby tě střežili na všech tvých cestách.
Na svých rukou tě ponesou,
aby^ nenarazil o kámen svou nohou.
Po zmiji a hadu budeš kráčet,
šlapejt budeš po lvu i draku.
"Vysyobodim ho, protože lne ke mně,
oci)raním ho, protože zná mé jméno.
Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
budu při něm v tísni,
zpřhraním ho a oslavím.
1

tisíc

1. týden

Nasytím ho dlouhým věkem
a ukáži mu svou spásu.
+
Budou hledět na tvář Páně a na čele budou mít jeho
jméno. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba lampy
nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou
kralovat na věčné věky.
Zj 22,4.5
Pondělí
Žalm

86

Nakloň^ Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,
vždyt jsem ubohý a chudý.
Zachovej mou duši, nebot jsem ti oddán,
pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,
nebot stále k tobě volám.
Obvesel život svého služebníka,
nebot k tobě, Pane, pozvedám svou duš-L.
Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.
V den svého soužení k tobě volám,
ty mě přec vyslyšíš l.
Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane,
nic se nepodobá tvým skutkům.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
budou se ti klanět, Pane,
a velebit tvé jméno.
Protože tys veliký a činíš divý,
ty jediný jsi Bůh.
Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě.
vod
•'-■vYo. :r so bYo tvého jméno.

1« týden

Chci tě c h v á lit , Pane, můj Bože, celým svým srdcem
a věčně v e le b it tv é jméno.
Nebot v e lik á b y la ke mně tv á láska
a a hlubin podsvětí j s i v y tr h l mou d u ši.
B ože, p o v s ta li p r o ti mně zpupní lid é
a tlu p a n á s iln ík ů mi ukládá o ž iv o t,
neberou na tebe ohled.
Ty však j s i , Pane, Bůj milosrdný a m ilo s tiv ý ,
váhavý k hněvu, avrchovaně laskavý a věrný.
Obra i se ke mně a smi lu j m nade mnou,
uděl s ílu svému služebníku
a zachraň syna své slu žk y .
D ej mi znamení své p říz n ě ,
ftl to v i d i , kdo mě n en áv id í, a zahanbí se,
že t y , Hospodine, j s i mi pomohl a p o t ě š il raš.

■+
Bůh rozhodl, abychom d o šli spásy skrze našeho
Pána Je ž íš e K r is ta j on za nás um řel, abychom my,
a* bdíme nebo spíme, ž i l i spolu s ním.
1 So l 5 ,9 .1 0

Ú t e rý
ž & i>

143,i-n

Hospodine, s ly š m oji m odlitbu,
pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě,
v y sly š mě pro svou spravedln ost.
Nepoháněj na soud svého slu žebn íka,
nikdo a živých není před tebou sp rav ed liv ý .
J?ebo{ nepřítel pronásleduje mou d u ši,
k se ml eraail můj ž iv o t ,
u zav řel mě v temnotách jako dávno zem řelé.
Můj duch ve mně ohrad. o.
sr<\:r
‘-•"lnulo

1. týden

Vzpomínám si na dávné dny,
uvažuji o všech tvých Činech,
myslím na skutky tvých rukou.
Rozpínám k tobě své ruce,
má duše po tobě žízní jak vyprahlá.země.
Rychle mě vyslyš, Hospodine,
nebot duch můj malátní.
Neskrývej přede mnou svou tvář,
at nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
Dej, at záhy dojdu tvé milosti,
vždyt v tebe doufám.
Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet,
nebot k tobě zvedám svou duši.
Vysvoboď mě od rrrých nepřátel, Hospodine,
k tobě se utíkám.
Pouč mě, abych konal tvou vůli,
vždyt ty jsi můj Bůh!
Dobrotivý jc tvůj duch,
at mě vede rovným krajem.
Pro svó jméno, Hospodine, zachovej mě' naživu,
ve své spravedlnosti vyved mě z tísně!
+
Buďte střízliví a bděte, nebot váš protivník ďábel
obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
Braňte se mu silou víry.
1 Petr 5,8.9
Středa
Žalm

31,1-6

K tobě se utíkán, Hospodine, at nejsem zahanben na věky,
vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sjuohu,
ryoh* , . l
***.

1. týden

Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyt ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.
Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
nebot ty jsi mé útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.
Žalm

130

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
J^ne, vyslyš můj hlásí
Tvůj sluch at je nakloněný
t mé snažné prosbě I
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.
Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má <Juše čeká na Pána
více než stráže na svítání.
Více než stráže na svítání,
a£ čeká Izrael na Hospodina,
nebot u Hospodina je slitování,
hojné u něho je vykoupení.
Qi vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.
+
Nehřeštěi Slunce at nezapadá nad vaším hněvem!
Nadávejte příležitost ďáblu.
Ei 4,26.27

1. týden

Čtvrtek
Žalm

16

v

v

Ochran mě, Bože, něhot se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán.
Bez tebe nemám štěstí."
K svátým, kteří jsou v zemi,
jak podivuhodnou mi dal lásku 1
Rozmnožují si útrapy,
kdo se drží cizích bohů;
nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve,
přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
Ty jsi, Hospodine, mým dédičným podílem i mou číší,
mně zachováváš můj úděl.
Můj podíl padl do rozkošného kraje,
mám velikou radost ze svého dědictví!
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za nocí vybízí mí nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
i mé tělo bydlí v bezpečí,
nebot nezanecháš mou duši v podsvětí,
nedopustíš, aby tvůj svátý spatřil porušení.
Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.
+
Sám Bůh pokoje at vás ve všem posvětí, aby váš duch,
vaše duše i tělo zůstaly neposkvrněné až do příchodu
našeho Pána Ježíše Krista.
1 Sol 5,23

1. týden

Pátek
Žalm

88

Hospodine, můj Bože, volám ve dne,
hořekuji před tebou v noci.
Kéž pronikne k tobě má modlitba,
náklon svůj sluch k mému volání 1
nebot bědami je nasycena má duše
a můj život se blíží podsvětí.
Počítají mě k těm, kdo klesli do hrobu,
j^em jako Člověk bez pomoci.
Mezi mrtvými je moje lože,
mézi zabitými, kteří leží v hrobě;
na, ty už nevzpomínáš,
jsou vyloučeni z tvé péče.
Polo£ils mě do hluboké jámy,
do!temnot a do propastí.
Doléhá na mě tvůj hněv,
všechny své přívaly jsi na mě vylil.
Odpu^ils ode mě známé,
zošklivil jsi mě před nimi,
jsém v žaláři, nevyváznu!
Mé oko hasne utrpením,
denně k tobě, Hospodine, volám,
k /tobě vztahuji své ruce.
Děláš snad zázraky pro mrtvé,
či, vstanou lidské stíny a budou tě chválit?
Což 'se dá v hrobě vyprávět o tvé dobrotě,
o pvé věrnosti v příbytku mrtvých?
Lze poznat tvé divý v temnotách,
tvou milost v krajů. zapomnění?
Já yšak volám k tobě, Hospodine,
má modlitba ti přichází vstříc hned ráno.
Proč mě odmítáš, Hospodine,
a přede mnou skrýváš svou tvář?
Jsem chudák, od dětství zasvěcen smrti,
V - r C f i m m
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1. týden

Převalil se přese mě tvůj hněv',
zahubily mě tvé hrůzy.
Zaplavují mě ustavičně jako zátopa?
koldokola mě obkličují.
Odcizils mi přítele.i druha,
temnota je mou důvěrnicí.
+

'

Ty jsi přece mezi námi, Pane, a my máme tvé svaté
jméno: neopouštěj nás, Pane, náš Bože.
Jer 14,9
Sobota
Žalm.

4

Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,
tys mě v soužení vysvobodil,
smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu 1
Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce?
Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se ženete
za lží?
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svátého;
Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
Třeste se a nehřešte,
na svých ložích uvažujte ve svém srdci a budte klidnil
Spravedlivé oběti přinášejte
a důvěřujte v Hospodina!
Mnoho lidí říká: “Kdo nám ukáže dobro?"
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tváři
Do mého srdce jsi vložil větší radost,
než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.
Usínám hned, sotva si v klidu lehnu,
vždyt ty sam, Hospodine,
dáváš rri přebývat v bezpečni

1.

týden

Žalm

134

Nuže, velebte Hospodina.
ýšichni Hospodinovi služebníci,
ktéří sloužíte v Hospodinově domě
V hodinách nočních.
Zvedněte ruce ke svatyni
á velebte Hospodine.!
Požehnej ti Hospodin ze Siónu,
kieiý učinil nebe i zemi.
i

+

I
S}yš, Izraeli: Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán„
Milu^ Pána, svého Boha,z celého srdce, z celé duše a
ze v^ech sil. A tato slova, která ti dnes přikazuji,
si ulož do srdce. Také svým dětem je vět ěpuj a uvažuj
o nich doma i na cestách, když uléháš 1 když vstáváš.
j>t 6,4-7

22

2.

týden

Modlitby a hymny Nového zákona

Tento soubor obsahuje hymnleká a modli4ob:.' t~x
z evangelií a epištol v ekumenickém překladu 0.97 9
Prc>rni8; aby Písmo mělo své živé místo v modlitbě
křestanů; nezapomínejme nikdy na tento nejčistší
•;r~!
naří rj.:~'ituality!

*?« týden

Neděle
\- Na počátku bylo Slovo,
io Slovo bylo u Boha,
i o Slovo bylo Bůh.
Iq bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ne
tk bez něho nepovstalo nic,, co jest.
V něm byl život
4 život byl světlo lidí.
světlo ve tmě svítí
a fcaja je nepohltila.
ífrlo tu pravé světlo,
kter^ osvěcuje každého člověka;
to přicházelo do světa.
Na $větě byl,
svát skrze něj povstal,
aj,e svět ho nepoznal.
J^išel do svého vlastního,
aj.e jeho vlastní ho nepřijali.
fěm pak, kteří ho přijali
b věří v jeho jméno,
qal moc stát se Božími dětmi.
f i se nenarodili, jen jako se rodí lidé,
jako děti pozemských otců,
nýbyž narodili se z Boha.
• 4 Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi*
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
piný milosti a pravdy.
JJvangelium podle Jana 1,1-5*9-14

2. tý den

Pondělí
Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka,
podle svého slova, Pane,
nebot mé očí viděly tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi národy světlo, jež bude zjevením pohanům,
slávu pro tvůj lid Izrael.
Evangelium podle Lukáše 2 ,29-32
Úterý
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale
lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl,
nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal
sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to
neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, lanka se
nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně,
nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá
křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. At se děje cokoliv, láska vydrží,
láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
První Korintanům 13»1-7

2. týden

Středa
Kristus je obraz Boha neviditelného,
prvorozený všeho stvoření,
nebot v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi
- svět viditelný i neviditelný;
jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho'.
Cn předchází všechno,
všechno v něm spočívá,
on jest hlavou těla - totiž církve.
On je počátek a první zrozený z mrtvých
- takže je to on,.,jenž má prvenství ve všem.
Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
aby skrze něho a v něn? bylo smířeno všechno, co jest,
jak na zemi, tak v nebesích
- protože smíření přinesla jeho obět na kříži.
L^st Kolosanům 1,15-20
Čtvrtek
Otče.^ neprosím jen za ně, ale i za ty., kteří skrze
jejich slovo ve mne uvěří;, aby všichni byli jedno jako
ty, Otče, ve mne a já v tobě, aby i oni byli v nás,
aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslali
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli
jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně;
aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal
že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne,.
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se
mnou tam, kde jsem já; at hledí na mou slávu, kterou
jsi mi dal, nebot jsi mě miloval již před založením
světa.

2. týden

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě
poznal, a také oni poznnli, že jsi me poslal. Dal jsem
jím poznat tvé jméno a ještě dám poznat-, aby v nich
byla láska, kterou náš-.ke mně. a. já abych byl v nich. ■
Evangolium podle 1ano 37 . 0- ó•
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Jo l i š K r is tu s

způsobí.,„i byt í byl r .ven Donu.,
a poce na, své rovnostj. ijly.oinýbiž sám sebe z.mířil,
vzal na sobe způsob služebníka, ' *
stal sc iodním z lidí.
A i podobě člověka se ponížil,
v pc sirsnoste podstoup.il i .mrt,
a to c *.rt na kříži.
Proto ho Bůh •.yvýíil nad.o yih
a dal mu jméno nad každé jméno*
aby so před j:.iénca‘Ježíšovým. sklonilo kážu® kol ...no
••• na. nobi.. ti zem 1 pod zemi •*
a k nlárě ooi a Obco každý .pzyk aby vyznává. . .
Jo š íř Kri s tv . jsa .- Pan»
i d l i; *?í lip an i i 2 ; 6 1.1

2. týden

Sobota
Maria řekla;
Duge má velebí Pána
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení.
Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna
pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný.
Syaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Ppokázal sílu svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům,
Abrahamovi a jeho pronikům na věky,Evangelium podle Lukáše 1,46-55

3

t ý d e n

Modlitby křestanského starověku

Modlitby tohoto týdne jsou vzaty převážně z vý
chodní liturgie prvních křestanských století. Pros
me o dynamiku víry prvních křestanů a o věčné mlád?

3. týden

Neděle
Bože,
jenž nemáš začátku ani konce
a skrze Krista všecko jsi stvořil
a vše zachováváš
a panuješ nade všemi bytostmi,
ty jsi ustanovil den pro díla světla
a noc pro odpočinek naší slabosti.
Tvůj jest den a tvá je noc,
ty jsi připravil světlo i slunce.
Přijmi tedy milostivě nyní,
lidumilný a předobrý Bože,
toto naše večerní díkůvzdání.
Ty jsi nás provázel tímto dnen aš k sv-umra*,
Ochraňuj nás skrze Krista.
Popřej nám pokojný večer a bezlříšncu noc,
uděl nám život věčný skrze Ježíše Krista,
skrze něhož ti bud sláva, čest a klanění
v Puchu svátém na věky,
Amen.
Podle Apoštolských konstitucí a řecké liturgie
Pondělí
Chvalte Hospodina služebníci jeho,
chvalte jméno Hospodinovo.
Chválíme tě chvalozpěvy, oslavujem tě
pro tvou nesmírnou velebnost, o Pare,
Králi, Otče Krista, bezúhonného Beránka,
jenž snímá hříchy světa.
Tobě přísluší chvála a opěvování,
tobě čest, Bohu a Otci skrze Syna tvého
a Puchem svátým na věky vaků.

3. týden

Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého
podle slova svého v pokoji, nebot viděly oči mé
tvou spásu, kterou jsi připravil
před očima všech národů, světlo 'k osvícení pohanů
a k slávě svého lidu izraelského.
Hospodine, netrestej nás v prchlivosti své,
aniž nás kárej ve hněvu svém, ale učiň s námi
podle milosrdenství svého.
Lékaři a spasiteli duší našich,
uved nás do přístavu své vůle,
osvit oči našich srdcí, aby poznávaly pravdu,
a na přímluvy svaté Bohorodičky a všech svátých
uděl nám milost, abychom soumrak tohoto dne
a všechen čas svého života prožili v pokoj:
a bez hříchu.
Nebot tvá je moc a vláda a síla a sláva,
Otce, Syna. i Ducha svátého nyní i vždycky
a na věky.
Amen.
Podle Apoštolských konstitucí a řecké liturgie
Úterý
Veleben budiž, Pane, všemohoucí vládce,
jenž jsi osvětlil den sluneční září
a noc světelnými paprsky.
Tvou vůlí jsme vykonali dnešní pout
a přiblížili se k soumraku.
Vyslyš prosby naše i všeho lidu svého
a odpust nám naše úmyslné i neúmyslné hříchy.
Přijmi naše večerní modlitby
a vylej na své dědictví hojnost svého
milosrdenství a svých slitování.
Opevni nás hradbou svátých andělů,

3. týden

vyzbroj nás zbraněmi spravedlnosti,
upevni nás svou pravdou,
ostříhej nás svou mocí a zbav nás
všech útoků a nástrah nepřátelských.
Dopřej nám, abychom dnešní večer a nastávající
noc a všecky dni svého života
strávili dokonale, svate, pokojně,
bezhříšně, příkladně a bezpečně,
na přímluvu svaté Bohorodičky a všech,
v nichž se tobě zalíbilo.
Nebot tobě, Kriste, Bože náš, přísluší,
aby ses slitovával a všecky zachránil.
Tobě vzdáváme chvály.
Otci, Synu i Duchu svátému
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
Podle Apoštolských konstitucí a řecké liturgie
Středa
Soucitný, milosrdný, shovívavý
a slitování plný Pane,
slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání.
Opatři nás znamením své dobroty
a vea nás svou cestou, abychom kráčeli
za tvou pravdou.
Rozvesel naše srdce,
abychom žili v úctě k tvému svátému jménu,
neboí jsi veliký a podivuhodný.
Tys jediný Bůh a tobě není rovna, Pane,
jsi mocen svým milosrdenstvím
a dobrotiv svou mocí,
abys podpíral, utěšoval a zachraňoval všechny,
kteří skládají důvěru ve tvé svaté jméno.

3. týden

Tobě přísluší veškerá sláva, čest a klanění,
Otci, Synu i Duchu svatbu,
nyní i vždycky i po všechny’ věky.
Amen.
Z řecké liturgie
Čtvrtek
Nezasévej mne, smrti, do svého pole,
dokud jsem se nestal dobiýn pšeničným zrnem.
Nedávej mi, Pane, předstoupil před tvou tvář,
dokud nejsem svátý.
Od okamžiku k okamžiku mne pohánějí stovky vetru,
chvíli se vznáším a hned zas jsem v propasti,
Tu jsem pánem své duše a hned zas otrokem
svého těla, jejího druha,
tu jsem král, nesoucí diadém,
hned zas ubohý žebrák.
Jako když se kolo otočí, tak neustále se měním. '
Býlí je smíšeno s mým obilím
a tvé zrno dusí tmí na poli tvého sluhy.
Nikomu, jen tobě, Bože, vypravuji o své bídě.
Vždyt jedině k tobě a k tvému velikému milosrdenství
směřuje má touha.
Ty, jemuž jsou stejně podrobeni živí i mrtví,
nenech mne jednou zemřít v mých hříších.
Nejdříve, Pane, proměn mé klasy v chléb,
pak teprve at ke mně přistoupí žnec,
nejdříve nalij mó hrozny vínem
a teprve pak at přijde vinař.
Pro svou dokonalou milost mi dej dosáhnout spásy,
o to tě prosím.
Amen,
]f’TC *^ :-*V!i’Sk'

3. tý den

Fá t e k
Pane a Bože náš, Ježíši Kriste.
Shovívavý k naší hříšnosti,
jenž jsi nám dopřál dožiti se této hodiny,
kdy r.a oživujícím dřevě kříže rozepjat,
dtevřel jsi kajícímu lotru bránu do ráje
a{ svou smrtí naši smrt zničil,
očis^ nás hříšné a nehodné své služebníky!
^hřešili jsme a činili nepravosti,
nejsm^ hodni pozdvihnout oči
a vzhlédnout k nebeské výsosti,
nebop jsme sešli z cesty tvé pravdy a bloudili jsme
za s&libami svých srdcí.
i
Avšak vzýváme tvou nesmírnou dobrotivost:
smiluj se nad námi, Pane, podle množství
svého milosrdenství a. spa.s nás pro své svaté jméno,
nebot naše dny se tratí jako pára.
Vysyobod nás z rukou nepřátel
a odpust nám hříchy.
Umrtvi naše tělesné smýšlení, abychom svlékli
ze sehe starého člověka a oděli se v nového
a žili tobě, našemu vládci a dobrodinci,
a následováním tvého učení dosáhli věčného pokoje.
i

•

v

Něhot ty jsi vskutku pravá radost těch,
kdo tě milují, Kriste, Bože náš,
tobě pějeme slávu s tvým nestvořeným Otcem
i před svátým a životodárným tvým Puchem
nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
Z řecké liturgie

3. týden

Sobota

Dej, Pane, nad námi zazářit své tváří
ke spáse a v pokoji,
aby tvá silná ruka nás bránila
a tvé mocné ráme nás uchránilo od každého hříchu.
Zachraň nás před těmi,
kteří nás bez důvodu nenávidí»
Dej jednotu a mír nám i všem,
kteří bydlí ra zemi, jak jsa ji dal našim otcům,
když vzýv ali tvou svatost ve víře a v pravdo.
De i, at jsme poslušní tvého všemocného jména»
Tebe, jenž jediný můžeš nám to nejen prolézat.,
ale dáu ná ■: ještě více jiného dobra,
velebíme skrze nejvyiíiho knězo
a oenránoe našich div;i J>.líše Krista,
skrze něhož ti bud Žes' u sl_,a nyní
i od pokolení do pokov. •ní na víky věků»
Amen»
Sv. Kliment Římský

4

t ý d e n

Modlitby svátých

Výběr modliteb tohoto týdne chce naznačit boha
tost spektra křesťanské spirituality v průběhu dějin;
téměř každý světec (zvlášt se to týká zakladatelů
řádů) otevírá vlastně novou svéráznou cestu následo
vání Krista.
Uvědomme si, že svatost života je neodlučdtelná
od poctivosti v modlitbě, a prosme Pána, aby ve své
církvi uchovával ducha svatosti, který vede lidi
tak rozličnými způsoby!

4. týden

Neděle
Nejv^šší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejv.yšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno*
At tě chválí, můj Pane7 všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
nebot on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyt je. NejvyŠší, tvým obrazem.
At tě chválí můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na noM jasné, vzácné a pěkné.
At tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka; jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
At tě chválí, můj Pane , sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
At tě chválí, můj Pane, bratr oheň-, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
At tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
avrodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
At tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji,
nebot ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.
At tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětějŠí vůlí,
nebot druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.
Sv. František z Assisi

; 4. týden

Pondělí
Pozdě jsem s i tě zamiloval, kráso tak dávná
a prcce tak nová, pozdě jsem s i tě zam iloval!
í y j s i byl uvnitř- a já venku, a tam jsem tě hledal,
a já šeredný vrh l jsem
na voecVy tve krásno tvory,
je:, j s i s t v o ř il. Ty j s i b y l -o mnr/jij-•ale já jsem nebyl
a , tebou i vzdalovalo mě oč -e^e 'vše-to, co by vůbec nebylo,
ký; by nebylo tebou, Ty ;p i v o la l, kři č e l a p řeh lu šil j s i
inču hluvhotu, Ty j s i so skvěl, z á ř il ;a zahnal js i mou
slepotu* Tvá vůně mě zaujala, vdechl jsem- j i a d ych til
s r 1! po tobě, Okusil jsem to a lačním a zízním po tobě,
lo t 1:1 ses rme a /splanul jsom touhou po tvém míru,
Sv. August i n

í-ano , udělej ze mne n/jbrc.i svého; rolo- j e :
ýdo je nenávist, tam at přináším lásku.
>de je křivda, at přináším odpuštění,*
cdo j* -ne’svar, rt p vindiím jedr.btu-,
.:
ode je orpi, at přináším pravdu,
ípe j . píehýlňu j^,
přináším t .Iru,
kile ve z o u fa ls tv í , at přir.ás.vm uac ě j i ,
kde jo temnota, at přináším e vč tlo j :
kde jo smutek, at prIliasim radost, Pane, učiň, a t .nechci t o lik
•■
.
být utěšován, jako spíše utěšovat,
byt chápán, jako spíše chápat,
‘V
být milován,. jako spíše m ilovat... .....
Ne bot tak je s t:
kdo se dáváj- ^tenpp.řijímá,
* '
kcjío na sebe zapomíná, ten je nalézán y.->V;
kdo odpustí, tomu se odpouští,
'• ;
kco umírá, ten povstává k věčnému životu.
?v. Franta o v z

A cis*, vř )

4* týden:...

S t ř- e d a
Pane, dej mi
bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná
ukvapená myšlénka,
■
ušlechtilá srdoo, které by neponížil žádný
nedobrý cit,
přímé srdce, které se nedá svést z pravé 'cesty*v
dvojznačným úmyslem,
i
pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, •
svobodné srdce, které si nepodrobí žádná vášeň.
Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,
.•’
moudrost, která tě nalézá,
*P‘'
život, který se ti líbí,
vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne
a důvěru, jež mě konečně učiní zcela tvýmP
Sv. Tomáš Akvinský
Čtvrtek
Dej mi mladou duši, Pane,
Dopřej mi chut k jídlu, Pane,
at nenaříká, nereptá,
a také něco, co bych jed.~;‘
dej,
at neberu moc vážně
Dej mi zdravé tělo, Pane,
své
pošetilé, malé ujáV
a nauč mě s ním zacházet.
Dej mi, prosím, humor, Pane,
Dejvmi zdravý rozum, Pane,
a milost, abych chápal :
at vidím dobro kolem nás,
vtip,
at se hříchem nevyděsím,
a napravit jej umím včas. J at mám radost ze Života
a umím druhé, potěšit.
Sv. Tomáš Morus

■

.,

týden

Pátek
Vezmi si, Pane, a přijmi
celou mou svobodu,
mci pamět,
můj rozum
a nou vůli,
všechno co mám a co vlastním.
0-1 tebe jsem to přijal
a tobě to vracím,
nclož s tím zcela podle své vůle.
Díj mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Anen.
Sr. Ignác z Loyoly
Sobota
Pj.ne, zůstaň s námi, nebot se připozdívá,
J;ž tse nachýlil den a večery se dlouží,
nebet čím více se blíží konec světa,
vrrůstá nepravost a chladne láska.
Aóy nezhasly v noci naše svítilny, zůstaň s námi, Pane.
Sclání se večer nad světem,
zapadá i slunce spravedlnosti
e mráz nepravosti zebe lidské pokolení.
řoc nevěrnosti všechny halí a hasne světlo pravdy
lbychom neklesli s klesajícími, zůstaň s námi,
aebot se připozdívá.
V tobě jediném je naše spása,
k tobě obracíme své zraky,
abychom nezahynuli.
Růstán s námi, nebot se připozdívá.
Sv, Bernard

5

t ý d e n

Modlitby 20 . století

Události našeho století daly-v. srdcích křesíanů
vytrysknout hymnům chvály, ale i úpěnlivému-volání,
plnému obav a úzkostí; před Boží tvář vystupovala
slova ušlechtilého sebeodevzdání a statečného nasa
zení pro Boží věc i bolest pronásledovaných, vězně
ných a umírajících v hej strašnějších válkách lidských
dějin.
Prosme, aby závěrečná léta druhého křestanského
tisíciletí provázela Boží moc.

5. týden

Neděle
Tvůj hlas mluví.
Velký Bože mého života, chci ti zpívat chvalozpěv
na všech třech březích tvého jediného světla!
Chci se vrhnout se svou písní do moře tvé slávy:
chci utonout s jásotem ve vlnách tvé síly!
Zlatý Bože hvězd, hlučící Bože bouří, plamenný Bože
ohnometných hor,
Bože proudů a moří, Bože všech zvířat, Bože klasů
a divokých růží.
Děkuji ti, žes nás vzbudil k životu, Pane,
děkuji ti až ke kůrům tvých andělů.
Bud chválen za všechno, co žije!
Bože svého Syna, velký Bože svého věčného smilování,
velký Bože svých zbloudilých lidí.
Bože všech, kteří trpí, Bože všech, kteří umírají,
bratrský Bože na naší temné stopě?
Dekuji ti, žes nás vykoupilř Pane děkuj, ti až ke
kůrům tvých andělů.
Bud chválen za naši blaženost!
Bože svého Ducha, Bože proudící -c svých hlubinách
od lásky k lásce.
Hučící až do hlubin mé duše.
Vanoucí všemi mými prostory. Fropalující všechna
má srdce, svátý Stvořiteli nové země:
Děkuji ti za to, že ti děkuji, Pane, děkuji ti až ke
kůrům tvých andělů:
Bože mých žalmů, Bože mých harf, velký Bože mých
varhan a pozounů.
Chci ti zpívat chvalozpěv r.a všech třech březích
tvého jediného světla!
Chci se vrhnout se svou písní do moře tvé slá-yu
chci utonout s jásotem ve vlnách tvé slily!

5. týden

P ondělí

Pane,
jsme znaveni dospělostí:
dej nám znovu být dětmi,
Vezmi nám vše, o čem j ,mc se domnívali,
že si to musíme osvojit,
zbav nás všech poznatků a vědomostí
a poruš naši vypočítavost.
Místo mnoha-slov a nekonečných.jmen
doj nám lesku.,
tvou lásku- Pane, ne naši lásku.
Amen.
Adrienn.' von Speyr
Úterý

Vzbuď ve mně., ■Pane, svátý neklid,
abych tě musel neustále hledat.
Nauč mě rozumět tajemství,
podle něhož jsi stvořil mou bytost tak,
že mohu žít .jen z toho,
eo je nade mnou,
a že sám gebe ztratím,
jakmile budu v sobě sám.
Vezmi mne za ruku, pomoz mi,
abych přešel k tobě,
abych se opravdu v tobě nalezl.
Amen.
Romano Guardini

5. týden

Středa
Bože,
děkuji ti za všechno,
co jsi po mně v mém životě chtěl.
Bud pochválen za čas mého narození.
Bud veleben za mé dobré hodiny i hořké dny.
Bud požehnán za všechno, co jsi mi odepřel.
Nepropouštěj, Pane, svého tvrdohlavého a líného
sluhu ze svých služeb.
Ty máš moc nade mnou i v oné hlubině,
kde zcela sám rozhoduji o sobě a o svém
věčném osudu.
Ponechej si mne ve svých službách po všechny dny
mého života.
Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to,
co ty ukazuješ.
Budu-liyve tvé službě unavený,
pak at není unavena tvá trpělivost se mnou.
Ty přicházíš, ty dáváš sílu, abych začal
vždycky znovu.
Abych doufal navzdory vší naději,
abych věřil ve vítězství,
které je tvým vítězstvím ve mně,
ve všech porážkách,
které jsou mými porážkami.
Karl Rahněr
Čtvrtek
Spojuji se s tebou, Ježíši, můj Pane,
abych chválil tvého Otce.
Spojuji se s tebou, Puchu svátý,
který se ve mně modlíš nevypravitelnými vzdechy,
abych chválil Ježíše!

5. týden

Spojuji se s tebou, Otče, Synu,
abych chválil Ducha svátého,
který je vám roven a je mým Bohem.
Můj Otče, odevzdávám se do tvých rukou:
můj Otče, svěřuji se ti,
důvěřuji v tebe.
Můj Otče, učiň se mnou, co chceš.
At se mnou uděláš cokoliv,
za všechno ti budu děkovat,
jen když se na mne vyplní tvá vůle, můj Bože.
Jen když se tvá vůle vyplní na. všech tvých tvorech,
na všech, které tvé srdce miluje.
Nic jiného si nepřeji, můj Bože.
Vkládám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji celou s láskou svého srdce,
protože tě miluji.
Láska .ne nutí, abych sc ti daroval,
lávám se do tvých rukou s bezmeznou důvěrou,
protože jsi můj Otec.
Toužím j;dině po tvé oslavě.
Oslav by sám své jméno.
Dej mi to, co tě ještě více oslaví.
Jen o to tě prosím.
Amen.
Charles de Foucauld
Pátek
Otče,
jenž jsi nás učinil svými syny a jenž jsi dopustil,
abychom přišli do tohoto vězení, dej nám především,
abychom navzdory všemu věřili ve tvou 1ásku: dopřej
nám, abychom hodiny svého vězení a skleslosti, přijí
mali a obětovali jako zajetí Kristovo5 přijmi je jako
utrpení Kristovo a odčinění našich nečistot a pro po
moc těm. k'
?*■ ž r° ’ ’<\

5» týden

Chraň nás před steskem, zlobou a nenávistí
a dej nám sílu odpouštět.
Učiň naši duši bratrskou vůči všem, kteří nás
obklopují, zvláště vůči těm, kteří jsou slabší
a pás nemilují; a dej, abychom odtud vyšli,
až se ti zalíbí*
Panno Maria, matko vězňů, bud matkou,
která večer u nás bdí.
SVatý Pavle a Petře, svátý Ludvíku a Johanko z Arku,
kteří jste poznali dlouhé hodiny ve vězení,
pomozte nám, abychom vydrželi až do konce.
Henri Perrin SJ v nacistickém vězení
Sobota
Piky, Pane,
z!& oči, ta otevřená okna k velikým dálkám,
díky za pohled, který mou duši nese k druhému,
jako laskavý paprsek nese světlo a teplo
tvého slunce na zemi.
pane, učiň, aby mé oči byly jasné,
aby můj otevřený pohled probouzel hlad po čistotě,
lkej, abych nikdy neklamal,
nikdy nezklamal,
nikdy nebyl zoufalý,
aie schopný obdivovat,
pásnout,
Rozvažovat.
Dej, aby se mé oči dovedly zavřít,
vAby tě lépe mohly opět nalézt,
at se však nikdy neodvracejí od světa,
protože mají před ním úzkost.
ř ,'

5 o tý den

Dej, aby irůj pohled byl dosti hluboký,
aby pozi ával tvou přítomnost ve světe,
aby se mé oči nikdy neuzavíraiy před bídou lidí.
Pane, at je můj pohled střízlivý a pevný,
at však mé oči jsou schopny soucitu a pláče.
Učiň, aby můj pohled neposkvrnil toho,
na koho se dívá,
aby neučinil smutným, ale radostným,
aby nemátl, ale uklidňoval,
aby nevedl do zajetí,
ale zval a strhoval k růstu naď sebe sama.
Odevzdávám ti své oči,
aby když se budou dívat na lidi, mé bratry,
tys to byl, kteiý se na ně dívá
a mnou jim dává své znamení.
Michel Quoist

6.

t ý d 8 n

Modlitby evangelických křesťanů

Mohutná větev z kmene křesťanské tradice - často
uprostřed pronásledování a zkoušek - vydala od časů
reformátorů až po dnešek mnohé plody, srovnatelné
s radikálním svědectvím světců, které uctívá kato
lická církev.
Prosme, aby se naléhavá výzva Ježíšovy vel”kněžské
modlitby, "aby všichni byli. .iedr.o", konečně naplnila
v pravé a plodné jednot *
? kř5stanů v dne' -j ~íry.
1ár-Vy :
~

6. týden

Ned ě 1 e
Pane,
vyučoval j s i srdce svého v ě ř íc íh o lid u světlem
svého svátého Ducha, kteréh o j s i au p o s la l.
S e š li ho i nám, abychom p ř i š l i k pravému pochopení
tv é v y k u p u jící pravdy. N a v š tiv nás svou láskou a
d o b ro tiv o s tí. Osvěcuj n a ši m ysl v íc a v íc e světlem
svého věčného e v a n g e lia . V tis k n i do n ašich s r d c í
lásku k pravdě. D e j, at rosteme v pravdivé zbožnostij
naplňuj a syt nás vším dobrým a p ř i tom všem nás
zachovej svým m ilosrdenstvím p ř i sobe, našem Pánu.

Svaz reformovaných církví (1964)
Pondělí
Nebeský Obce,

ty chceš, aby všem lidem b ylo pomoženo a aby p ř i š l i
k poznání tvé pravdy. O te v ři tedy svému Slovu dveře &
náklon srdce mnohých k svým svědectvím .
Zmař všecku radu bezbožných a n á s iln ík ů a doveň
svou věc k v ít ě z s t v í p r o ti všem, k t e ř í se s ta v í p r o ti
tobě a tvému svátému Slovu.
Zachovej v še ck y , kdo tě z n a jí, ve známosti své
pravdy a dej jim ústa své m oudrosti,
nikdo nebude
a o e i o d o la t, aby svět p o zn al, že se t i nikdo nevyrovná
a že ty j s i jed in ý Pán skrze Je ž íš e K r is ta , svého Syna.
M artin Luther

6. týden

Úterý
Parje,

tma před námi a veď nás,
bug za námi a nutkej nás,
bug pod námi a nes nás,
bud nad námi a žehnej nám,
bud kolem nás a chraň nás,
buq v nás, at náš duch, duše i tělo
- tvůj majetek - správně ti slouží
a posvěcuje tvé jméno.
Nathan Soděrblom
i
i
•j
i

Středa

Pane/ Ježíši Kriste,
■ýak mnohé nás chce od tebe vzdálit:
prázdná zaměstnání, nevýznamné radosti, nicotné
stařosti. Tak mnohé nás chce zastrašit: hró:st,
ktepá je příliš zbabělá, aby si dala pomoci;
zbabělá postrašenost, která ustupuje k vlastní
záljubě; hříšná úzkost, která se bojí Čistoty
svqtého, jako se bojí nemoc léku. Ty jsi však
přece silnější. Proto nás přitahuj, stále silněji
nás přitahuj k sobě.
'Nazýváme tě svým Spasitelem a Vykupitelem,
nebot jsi přišel do světa, abys nás zbavil pout,
jinliž jsme- byli svázáni, nebo jimiž jsme se sami
svazali, a abys vykoupeným přinesl spásu. To bylo
tve dílo, jež jsi dokonal a jež dokonáš až na samém konci dnů; nebot tak, jak jsi to řekl, učiníš
vyzdvižen ze země, všecky potáhneš k sobě.
Soren Kierkegaard

6. týden

Čtvrtek
Hospodine, Bože náš,
milý náš Otče v Pánu Ježíši Kristu.
Mamě mluvíme sami se sebou, jestliže jsi ty dříve
s námi nepromluvil.
Nemůžeme ti vzdát žádnou opravdovou chválu, navložíš-li ji sám do našich srdcí a na naše rty, jestliže
neučiníš ke své chvále celý náš život, všecky naše
myšlenky, slova i Činy.
Prosíme tě, abys tak učinil. A prosíme tě za všecko
křesťanstvo a celou církev na zemi. JDej jí, ať tě lépe
upřímněji, mocněji chválí než dosud.
Prosíme tě, aby sis připravil v celém zmateném,
rozdvojeném a souženém lidstvu novou chválu, když dáš
mocně poznat své milosrdenství mezi těmi, kteří
v temnotě jdou vlastní cestou. Mimo tebe nemáme žádné
ho pomocníka,
Karl Barth
Pátek
Všemohoucí Bože, Otče, Synu i Puchu svátý,
chválíme tě a děkujeme, že jsi založil své
království v tomto světě smrti; že se posud
zvěstuje tvé slovo a že shromažďuješ svůj lid.
Uděl svou milostí zmužilost své církvi, aby bez
strachu vyznávala svou víru a vděčně vydávala
svědectví o tvé svaté lásce. Zachovej nás na
správné cestě, abychom se uprostřed všelijakého
nepřátelství ani nedali vehnat do zoufalství,
ani nemysleli o sobě příliš vysoko. Potěšuj ty,
kteří trpí pro tvé evangelium. BuS při uvězněných.

6. týden

Posiluj je mocí svého životodárného slova,
nás pak chraň před slabostí a zoufalstvím.
Vysvoboď nás z našeho sevření a úzkosti.
Modlitba Vyznávající církve v Německu

Sobota
Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,
dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu
a dej mi moudrost,
abych oboje od sebe odlišil,
Paul de Kruif (?)

7.

i ý d e n

České m odlitby

Bohaté duchovní dějiny země, skropené krví svátých
mučedníků, ale i bratrovražedných náboženských válek,
spalované ohněm svátého nadšení v í r y , ale i mrazem
nevěry a nenávistného pronásledování křestanů, jsou
stále otevřené.
Prosme, aby Pán v našem národě probouzel a udržoval
lásku k pravdě, věrnost evangeliu a na přímluvu našich
svátých ochránců nedopustil tělesně ani duchovně za
hynout - nám ni budoucím.

7* týden

Ne d ě l e
Bože můj, hořím nadějí,
že věci, které se nedějí
se stanou,
že přeci skončí se výsměšná step,
v které cest nevidaf chodím jak slep
a prahnu:
usnu, a přiletí radost jak pták
srdce mi otevře aniž zvim jek
a v hněvu
sabije hada v něm, obludu zavěsí
zčernalou na haluz ve vlhkém zálesí
zoufání,
ve branách duše mé zaskví se stráží,
čekání barvínky slzami svlaží,
zpívajíce
Bohuslav Reynek
P on d e 1í
Ó nejsladší Kris be,
táhni nás slabé za sobor, pcuěv až když ty nás
nepotáhneš, nemažeme tě náclode.at„ Poj statečného
ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, at před
chází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože
bez tebe nemůžeme nic činit, a dokcoce ne pro t bo
jít na ukrutnou smrt*
Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pra
vou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe
nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život.
M. Jan Hus

7. týden

Úterý

.';i'

K tobě se přiznáváme, Pane Ježíši Kriste,
a tebe vyznáváme svým Králem, Pánem a Spasitelem.
Nepohrdej námi, ale měj nás všecky, veliké i malé,
za své dědictví, jako jsi přijímal chválu .0% učední
ků, od zástupů i od dětí. Uchraň nás od- ducha převrá
cenosti a protivení se tvé pravdě, dej nám srdce, kte
ré by ti důvěřovalo a zůstávalo při tobě*
Zachovej nas ve svém království a cin nas povolné
své pravdě a udatné ve vyznávání tebe. Uzdravuj i na
še nemoci a neduhy, vymítej z chrámu své církve i z na
šich srdcí všecky ohavnosti a přebývej v nás svou mi
losti a spasitelnou pravdou. Čiň nás způsobilé a ochot
né k dobrým skutkům a k pomoci slabším, at ti obětuje
me ratolesti lásky, až bychom přišli do chrámu nebes
kého a věčného, a tobě tam, velicí i malí, rádostně.
zpívali Hosana.
y
.
Podle kazatelských modliteb’Jednoty bratrské (1613.)
Středa

.

.

Viz, Pane,
lid svůj umenšený, roztrhaný a rozptýlený, jak jsou
mu obtížné kroky na tvé cestě, na níž je plno překážek.
A kdo nyní projde, milý P^ne? Ukrat ty časy, o nichž
jsi pověděl: Kdyby nebyli ukráceni dnové ti,, nebyl by
spasen žádný člověk. Ty znáš, Pane, bezpráví,.které
na zemi přebývá, jak v zlých věcech prospívají.mnozí
křiví a nepraví, bloudíce pod tvým jménem a svět v blu
dy zavádějí, a ty, Pane, trpíš to zlé proti sobě i pro
ti svým vyvoleným.

7. týden
v

Bud s námi, Jezu K riste, Bože věčný, podle tě la
narozený z Panny a podle božství z Otce Boha věčné
ho, bud s námi chudými v tento tru ch livý časNebot nám není nalezen pomocní1: kromě tebe.
P e tr Chelplcký '

‘
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-C t v r t e k

. -' i .

ó.m ilý -Jezu "Kriste, .
• dějčujonie, tvé nekonečné m ilo sti, jenž j s i své
svaté t ě lo dal nemocným k lék a řství duchovnímu,
ne č it tým' k o čištěn í, slepým k v xnó v. osvícen í,
chudým jakc kořist věčného bohat l ; •. i 0
Protp. prosíme ,t\-ou svátou mile- i , 'bys -vlčil
uzdraví,ti jpgcmýti naši poskvrnu a c-jy l i l i i naši
slepotu a -ode-jmouti naše nedostatky, aby t 6 uvetó
t ě lo i tvá^eyatá krov nám byla obranou vo v l i nou
z i i ;moey ýé.-všech' slovech i pravdou ve všech sou
dech á útěchou v našem konci.
Jan M ilí a z ^Kr.oměříže
P á t e k
Až, Pane,
gov stanovy» své moci, sbys provedl důkaz své pravdy,
nspřaxelě^^váhp sleva se rozprchnou, a kdo b r o j i l i pro
t i 't v é ! spravedlnosti a kdo u tisk o va li tvé věrné, v nj.c
ser ••obrátí*;..grQ-píme tě, fane, se srdcem pokorným a st^lo
doufajícíj^: povstaň a ujmi so své v ě c i; vyved vězné
z v e z e n i,, payjpat za ja té z c iz íc h zemí, shromáždi roz
ptýlen^,. obvazy rány, smiř národy, obnov svou církev.
Smi'ítíl..£§,
nad námi včim i, pobloudilý ni svými.

7. tý den

Pro lásku svou a pro lásku Syna svého, zastav
další krveprolévání a poboř věže pýchy, lži a
pověry.
Jiní doufali ve vozy a koně a zbraně, my však,
Pane ^ nepřestáváme doufat v tvou pomoc a ochranu.
Zkrat dobu hrozných zkoušek a dej nám ještě jednou
příležitost k životu, kteiým bychom oslavovali tvé
jméno a tvé milosrdenství. Voláme k tobě ve jménu
Ježíše Krista.
Jaroslav Šimsa
Sobota
Ruce Mariiny
Než slov noých výheň vychladne,
než střela donese se k cíli,
o vás, o ruce pokojné,
zpívat i budu v moudrou chvíli.
Zatím co v pošetilostech
běží dny naše lehkovážné,
vám svěřuje se dětský dech,
všech bezbranných, vy moci strážné,
vy dlaně k plodům pozdvižené,
vy prsty lehce zamoučněné,
když těsto sudby mísíte.
Vy drsné ruce pradlenek,
jež při všech březích máchají
obvazy válek zkrvavené,
šaty neřestí potřísněné
vy ruce trochu mokré vždy,
vy ruce ženy při brodu,
jež hříchy světa v slzách pere.
Jan Zahradnic/-!:

Amen

Pane, je málo platné, když řeknu Amen a přeji si,
aby se stalo, když ty neřekneš Amen a nepřikážeš:
Stan se I
Tímto slovem jsi, Otče, na počátku, totiž ve svém
souvěčném Slovu, všechno stvořil; promluvil jsi a
všechno se stalo. Tímto slovem jsi také nás ztracené
obnovil, když naše svátá obnovitelka řekla andělu:
"Stan se mi podle tvého slova".
A^proto, můj dobrý Pane Ježíši, ty Slovo Otcovo,
napln mou modlitbu, napln má slova, která pocházejí
od tebe a která jsi mivsvěřil, napln je a řekni:
Amen. Řekni: Stan se. Řekni mi to, co jsi řekl oné
ženě: "Stan se, jak chceš."
Ludolf Saský
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Závěrečná, "stálá" část každodenní večerní modlitby.
Graficky vyznačená (vytečkovaná) místa naznačují, kam
je vhodné vložit konkréta dne, zcela určitá osobní
zamyšlení, rekapitulaci právě prožitého dne. V tomto
konkrétním, osobním přístupu tkví vlastní cena a zá
važnost této modlitby; text zde uvedený možno sarnozřéjmě nahradit vlastními slovy.

Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám ti
tento den svého života a svěřuji ti všechno,
s čím jsem se dnes setkal ...
D ě k u j i ti
za vše to každodenní a zdánlivě samozřejmé,
čím stále naplňuješ a chráníš náš Život ...
Děkuji ti za to, čím se tento den lišil od druhých,
za události štastné i bolestné, jimiž jsi ke mně dnes
chtěl zvlášt mluvit, poučit mě, ukázat mi svou tvář
a svou vůli ...
Děkuji ti i za to, co jsem směl s pomocí tvých darů
dnes vykonat ...
Prosím tě: o d p u s t m í
všechno, čím jsem dnes sešel z přímých cest lásky a
pravdy: všechno špatné smýšlení, zlá nebo prázdná
slova, mrtvé skutky, všechno, co jsem zanedbal nebo
vykonal polovičatě, všechno, čím jsem zklamal tvou
důvěru a tvé očekávání ...
Požehnej těm, kterým jsem dnes ublížil a odpust těm,
kteří se provinili proti mne ...
Vyveď mě z každé nepravosti, uč mě překonávat zlo,
zvláště to, s kterým mám v sobě nyní především
zápasit ...
V e ď m ě svým svátým Duchem, abych porozuměl
tomu, co ode mne chceš, a abych měl odvahu a sílu to
vykonat. Stvoř ve mně srdce čisté, pokorné, věrné a
moudré, sjednocuj mě s tvým Synem Ježíšem Kristem,
který byl pro nás ukřižován, vstal z mrtvých a
s tebou všem věčně vládne.
V jeho jménu a pro lásku jeho srdce tě prosím:
- aby všichni křestáné byli jedno a aby svět přijal
jejich svědectví
- za pevnou víru a pravdivost života všech služebníků
„církve
fct*

- za věrnost, porozumění a lásku v rodinách
- za pokoj, spravedlnost a svobodu pro všechny národy
světa
- za ochranu stvoření před ničivou mocí člověka
- za tvou pomoc, sílu a trpělivost pro všechny pro
následované, nemocné, opuštěné a smutné
- za obrácení a proměnu srdce všech hříšníků a všech
nepřátel pravdy
- za světlo Ducha pro ty, kdo hledají Boha a kdo se
rozhodují v důležitých věcech
-za požehnání pro ty, kdo nás žádali o modlitbu,
a pro ty, kteří jsou nám zvlášt svěřeni
- za útěchu pro umírající a za spásu zemřelých.
- za vlastní růst ve víře, naději a lásce, v pokoře
a v následování Krista
- za obnovu a dovršení všeho a všech v Kristu.
s
a
o
o

Ve společenství s Matkou Boží Pannou Marií,
anděly a svátými a se všemi, kdo ve světě vyznávali
vyznávají Krista, tě prosím, svátý Bože,
tvou stálou přítomnost v mém životě,
tvoji milost a lásku, o tebe samého:
OTČE Náš, JENŽ JSI NA NEBESÍCH,
’
POSVĚÍ SE JMÉNO TVÉ,
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVE,
BUĎ V0LE TVÁ, JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI.
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM INES
A ODPUSÍ NÁM NAŠE VINY,
JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍK0M,
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ,
ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO,
NEBOř TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ I MOC I SLÁVA,NA VÉKY.
AMEN.
\
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