
Manuál pro domácí bohoslužbu 
Velikonoce 2020 – Římskokatolická farnost Křtiny 
(aktualizace liturgických textů do 24. května 2020) 

 
Drazí bratři a sestry, 
nabízíme Vám tento manuál pro domácí bohoslužbu, který můžete 
použít ve svých domácnostech u společné modlitby. 
Strukturou se podobá bohoslužbě slova, která se často užívá 
v podmínkách, kdy nelze sloužit mši svatou (například u vysluhování 
svátostí mimo mše svaté, zejména u podávání eucharistie nemocným). 
V manuálu naleznete kromě textu evangelia na každý den také podnět k 
rozjímání, z publikace „Evangelium na každý den 2020.“  
 
1) Připravme si místo.  
Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako 
sváteční stůl: na ubrus připravíme kříž, Písmo svaté a svíce. Když je vše 
připraveno, můžeme začít rodinnou bohoslužbu. 
 
2)  Začínáme písní. 
Vybereme vhodnou píseň z kancionálu anebo ze zpěvníku Hossana. Tento 
krok však lze vynechat. Ke zpěvu můžeme využít i texty, které nalezneme 
na přiloženém linku: 
(www.kancional.cz nebo https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-
pisne-183702).   
 

RODINNÁ BOHOSLUŽBA 
 

Znamení kříže (všichni dělají znamení kříže) 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  
Amen. 

 
Zpytování svědomí (otec nebo matka uvedou tuto část výzvou)  
Litujme svých hříchů a prosme nyní Pána Boha za odpuštění. 
 
(po chvilce zpytování svědomí společně pokračují) 
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším 
myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, 
má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny 
anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha 
přimlouvali.  
(otec nebo matka pokračují) 
Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď 
nás do života věčného. 
 
(všichni odpoví) 
Amen. 
 



 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se. 
 
(otec nebo matka říká)   (všichni odpoví) 
Pane, smiluj se.    Pane, smiluj se. 
 
(může se vložit slavnostní zpěv) 
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. 
 
(Pokračuje se čtením z Písma svatého. Lze použít texty 1. čtení, žalmu a evangelia) 
(www.liturgie.cz, www.vira.cz/nedelni-liturgie texty evangelia naleznete níž) 
 
Pokračuje se společným vyznáním víry  
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. 
 
(Následují přímluvy) 



Přímluvy spontánně anebo www.pastorace.cz/primluvy 
 
(Následuje společná modlitba Páně, kterou uvede otec nebo matka těmito slovy:) 
Nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. 
 
(všichni se společně modlí) 
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. 
Amen.  
 
(všichni pokračují společnou modlitbou Duchovního přijímání, kancionál č. 042) 
Pane Ježíši Kriste,  
věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen 
jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ.  
Také já chci tebe dokonale milovat,  
ale co mohu, Pane, bez tebe? 
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.  
A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti,  
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. 
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. 
Amen. 
 
(zde lze vložit vhodnou píseň) 
 
(Rodinnou bohoslužbu zakončí otec anebo matka tímto způsobem)  
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:  
 
(všichni dělají znamení kříže)  
Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého  
a doveď nás do života věčného. 
 
(všichni odpoví) 
Amen.  
 
(otec nebo matka říká)  
Dobrořečme Pánu, aleluja.  
 
(všichni odpoví) 
Bohu díky, aleluja.  
 



(na závěr lze vložit píseň z kancionálu č. 407 anebo jinou vhodnou píseň). 

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / 
aleluja. 

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá 
chvála, / aleluja. 

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / 
aleluja. 

 
BOŽÍ SLOVO NA KAŽDÝ DEN 

 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně  
1. čtení –Skutky apoštolů 10,34a.37-43; 2. čtení Kolosanům 3,1-4 
Evangelium –  Jan 20,1-9 
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke 
hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu 
Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: 
„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník 
tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník 
byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, 
že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon 
Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, 
která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená 
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke 
hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí 
vstát z mrtvých. 
Komentář: 
„Viděl a uvěřil.“ Jan uviděl prázdný hrob a uvěřil všemu, co Ježíš říkal. 
Tři roky s ním chodil, ale uvěřil až nyní. I mi jsme s Kristem tak dlouho. 
Kolik let chodíme do kostela, kolik let Ježíše známe? Věřím opravdu 
tomu, že Ježíš vstal z mrtvých a žije? Věřím, že žije v mém životě?  
 
 
Pondělí v oktávu velikonočním 
1. čtení - Skutky apoštolů 2,14.22b-33 
Evangelium – Mt 28,8-15 
(Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely 
oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: 
„Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim 
Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do 
Galileje. Tam mě uvidí.“ Když (ženy) odešly, přišli někteří ze stráže do 
města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se 
staršími, poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: 'V 
noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali.' A 
doslechne-li se to vladař, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se 



vám nic nestalo.“ Oni vzali peníze a udělali, jak byli navedeni. A tento 
výklad je rozšířen mezi židy až dodneška. 
Komentář: 
„Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje.“ 
Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevuje učedníkům v Galilei, u nich 
doma, tam kde se s nimi setkal poprvé, se s nimi setkává i po vzkříšení. 
Kde je moje Galilea, kde se setkávám se Vzkříšeným? Je to jenom 
kostel, nebo i jiné místo? Mám doma vyhrazené nějaké modlitební místo.   
 
 
Úterý velikonočního oktávu  
1. čtení - Skutky apoštolů 2,36-41 
Evangelium – Jan 20,11-18 
Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do 
hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách 
a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: 
„Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam 
ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale 
nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ 
Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho 
odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: 
„Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to 
znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem 
nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému 
Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'„ Marie 
Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ a toto 
že jí řekl.  
Komentář: 
„Ježíš ji řekl: ‚Marie‘“. Marie je zmatená a hledá Ježíšovo tělo. Miluje ho 
natolik, že by byla schopná i jeho tělo přenést sama, kdyby věděla, kde 
je. Teprve až ji Ježíš osloví jejím jménem, jako by se ji otevřeli oči a ona 
poznává, že k ní mluví sám Ježíš. Ježíš každého z nás volá jménem. 
Nejsme pro něj neznámý, ale každého z nás zná jménem. Znám i já 
Boha jménem, volám k němu: „Otče“ nebo je pro mě pouze anonymní 
Bůh? Jsem vděčný/á za to, že se volám křesťan? Co pro mě znamená 
křest?    
 
 
Středa velikonočního oktávu  
1. čtení – Skutky apoštolů 3,1-10 
Evangelium – Lk 24, 13-35 
Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice 
zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili 
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k 
nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, 
takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ 
Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu 
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se 



tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak 
Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i 
přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a 
ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit 
Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše 
ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, 
přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z 
našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho 
však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu 
všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak 
vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny 
proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. 
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. 
Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se 
už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, 
vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. 
(Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi 
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a 
odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se 
do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. 
Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak 
vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání 
chleba. 
 
Komentář: 
„V tom se jim otevřeli oči a poznali ho.“ Učedníci, kteří utíkali před vším 
do ústraní, se potkávají s Ježíšem a poznávají ho při lámání chleba. 
Často se setkáváme s Ježíšem, aniž bychom to vlastně chtěli. Často 
k nám Ježíš přichází v těch nejtěžších situacích, kdy to ani nečekáme. 
Setkal jsem takto někdy s Ježíšem? Pokud ano, rozpomeňte se na tuto 
chvíli a obnovte svoje rozhodnutí pro Ježíše. Co pro mě znamená 
Eucharistie?   
 
 
Čtvrtek velikonočního oktávu 
1. čtení – Skutky apoštolů 3,11-26 
Evangelium – Lk 24, 35-48 
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše 
poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich 
a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí 
ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají 
pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já 
sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, 
jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro 
samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto 
se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal 
si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k 
vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je 



o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim 
otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude 
trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, 
aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy 
jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy 
zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ 
 
Komentář: 
„Pokoj vám!“ Ježíš je ten, který přináší pokoj na tento svět, do naší 
rodiny, do všech našich životných situací. Dneska stojí uprostřed vašeho 
obývací pokoje a říká: „Pokoj vám.“ a ukazuje vám svoje rány a bok. 
Můžete si vzít do ruky kříž, a chvilku se s ním modlit, a zvláště se dívat 
na jeho rány, díky kterým jsme zachráněni. Ježíš obmyl všechny naše 
hříchy svojí krví.  
 
 
Pátek velikonočního oktávu  
1. čtení – Skutky apoštolů 4,1-12 
Evangelium – Jan 21,1-14 
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. 
Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, 
Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho 
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my 
půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. 
Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je 
to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: 
„Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ 
Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen 
učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon 
Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž 
oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – 
nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když 
vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a 
(vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě 
chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo 
jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je 
vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo 
jsi!“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i 
rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém 
zmrtvýchvstání. 
 
Komentář: 
„Hoďte síť na pravou stranu lodi a najdete.“ Ježíš učí rybáře, kteří lovili 
celý život a rybolovu rozuměli rybařit. Oni ho poslechnout a jejich úlovek 
je senzační. Nikdy nechytili ještě tolik ryb. I nás Ježíš často učí tomu, že 
máme něco udělat jinak, tak jak bychom to sami nikdy nechtěli. Učí nás 
takto opravdové pokoře a svěření všeho Jemu, našemu Pánu a 



Spasiteli. Jsem ochotný/á udělat věci jinak, než si myslím. Nechávám se 
se vést Ježíšovým Duchem, nebo si všechno paličatě dělám po svém?  
 
 
Sobota velikonočního oktávu 
1. čtení – Skutky apoštolů 4,13-21 
Evangelium – Mt 16,9-15 
Ježíš po svém zmrtvýchvstání ráno první den v týdnu se zjevil nejdříve 
Marii Magdalské, z které kdysi vyhnal sedm zlých duchů. Ona šla a 
oznámila to těm, kdo bývali s ním, ale teď truchlili a plakali. Ti, když 
slyšeli, že on žije a že ho viděla, tomu nevěřili. Potom se v jiné podobě 
zjevil dvěma z nich na cestě, když šli na venkov. Ti se vrátili a oznámili to 
ostatním, ale ani jim nevěřili. Konečně ze zjevil i jedenácti (apoštolům), 
když byli právě u stolu, a káral je pro jejich nevěru a tvrdost srdce, že 
nevěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného. A řekl jim: „Jděte do celého 
světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!“ 
 
Komentář: 
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Evangelium je radostná 
zvěst. I já jsem povolán tuto radostnou zprávu zvěstovat dál. Co všechno 
jsem ochotný pro zvěstování radostné zvěsti udělat? Nechávám si tuto 
radostnou zvěst jenom pro sebe, nebo jsem schopný a ochotný se 
s někým o ni rozdělit.  
 
 
2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství  
1. čtení –Skutky apoštolů 2,42-47; 2. čtení 1. list Petrův 1,3-9 
Evangelium – Jan 20,19-31  
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze 
strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, 
zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha 
svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný 
Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli 
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy 
po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do 
jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s 
nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni 
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 



odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, 
uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před 
svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není 
řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn 
Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 
Komentář: 
Právě v těchto dnech, kdy jsem izolováni, a mohlo by se zdát, že jsme 
opuštěni, je to už více než měsíc, kdy nesmíme volně chodit po venku a 
jsou omezeny další věci, můžeme spolu s Tomášem vyznat: „Pán můj a 
Bůh můj.“ Tobě, Pane Ježíši, svěřuji svůj život, tobě svěřuji celou moji 
rodinu, ty sám nás veď tam, kam chceš ty. Věřím, že jsi vzkříšení a život, 
věřím, že jsi milosrdenství.   
 
 
Pondělí po 2. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 4,23-31 
Evangelium – Jan 3,1-8 
Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodém, člen židovské velerady. 
Ten přišel (k Ježíšovi) v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který 
přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, 
není-li s ním Bůh.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže 
se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Nikodém mu 
namítl: „Jak se může člověk narodit, když je starý? Přece nemůže 
podruhé vejít do mateřského lůna a narodit se.“ Ježíš odpověděl: „Amen, 
amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže 
vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z 
Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znova. Vítr 
vane, kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak 
je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ 
 
Komentář: 
„Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího 
království.“ Celá postní doba nás připravovalo na zřeknutí se všeho zla 
v našem životě a obnovu křtu. Můžeme i dnes znovu vyznat: „Zříkám se 
všeho zla, všeho, co působí a všeho čím se pyšní. Věřím v Boha Otce, 
Syna i Ducha svatého.“ Je na mém každodenním životě vidět, že jsem 
křesťan?  
 
 
 
Úterý po 2. neděli velikonoční 



1. čtení – Skutky apoštolů 4,32-37 
Evangelium – Jan 3,7-15 
Ježíš řekl Nikodémovi: „Musíte se narodit znova. Vítr vane, kam chce; 
slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, 
kdo se narodil z Ducha.“ Nikodém se zeptal: „Jak se to může stát?“ Ježíš 
mu odpověděl: „Ty jsi v izraelském národě učitel a to nevíš? Amen, amen, 
pravím ti: Mluvíme o tom, co známe, svědčíme o tom, co jsme viděli, ale 
vy naše svědectví nepřijímáte. Nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o 
věcech pozemských, jak (teprve) uvěříte, až k vám budu mluvit o 
nebeských? Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z 
nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být 
vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“ 
 
Komentář: 
„Aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.“ Ježíš vynesl všechny 
naše hříchy na dřevo kříže a svým vzkříšením nám získal spásu, věčný 
život. Těším se na setkání s Ježíšem tváří v tvář, nebo mám z toho 
obavy? Co mi brání v tom, že se netěším, jsou to nějaké moje představy, 
co tady budou ostatní beze mě dělat, nebo něco jiného? Svěřte všechny 
tyto obavy Ježíši.  
 
 
Středa po 2. neděli velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 5,17-26 
Evangelium – Jan 3,16-21 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého 
Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo 
v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo 
na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. 
Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho 
skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby 
se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. 
 
Komentář: 
Ježíš je tím světlem, ke kterému musíme jít, abychom žili podle pravdy. 
Jakýkoliv zmatek, jakoukoliv tmu, jakýkoliv hřích, Ježíš prozáří svým 
světlem, stačí jen Ježíše do těchto míst vpustit. Stačí jenom malá škvíra 
v temné místnosti, kterou prochází světlo, a v místnosti se dá pohybovat. 
Otevřeme dveře svého srdce, a nechme naše srdce prozářit Ježíšovým 
světlem.  



Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
1. čtení – Skutky apoštolů 13,46-49 
Evangelium – Jan 10,11-16 
Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 
Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí 
přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a 
rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem 
dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná 
Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které 
nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého 
hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. 
 
Komentář: 
„Já jsem pastýř dobrý.“ Ježíš mě zná mým jménem a volá mě. On ví, kdy 
vstávám i kdy si sedám, ví, co dělám a také ví co bych měl/a dělat a 
nedělám. Ježíš se o mě stará a má mě rád. Uvědomuji si, že se o mě 
Ježíš stará? Vnímám Ježíše ve svém životě jako dobrého pastýře? 
Poslouchám jeho hlas? 
 

 
Pátek po 2. neděli velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 5,34-42 

Evangelium – Jan 6,1-15 
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. 
Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na 
nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. 
Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl 
oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde 
nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, 
protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě 
stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ 
Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu 
jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro 
tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom 
místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš 
vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. 
Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic 
nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po 
jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, 
říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že 
chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase 
odebral na horu, úplně sám. 
 
 



Komentář: 
V dnešním evangeliu vidíme předobraz eucharistie. Můžeme zde vidět i 
odkaz na starozákonní manu – každý si bral kolik chtěl. Ježíš při 
poslední večeři zanechal svoje tělo nám všem na památku. A nejenom 
to, on se při každé mši svaté v malém kousku chleba a vína zpřítomňuje 
– při každé mši je reálný a živý. Dnes nemůžeme přijímat eucharistii, 
můžeme alespoň duchovně toužit po přijetí Krista v eucharistii. Toužím 
po něm opravdově? Chybí mi slavení mše svaté a přijímání eucharistie a 
ostatních svátostí?  
 
 
Svátek sv. Marka, evangelisty 
1. čtení – 1. list Petrův 5,5-14 
Evangelium – Mk 16,15-20 
Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do 
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se 
pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, 
budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, 
budou mluvit novými jazyky, budou brát hady (do ruky), a když vypijí 
něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat 
ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe 
a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s 
nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. 
 
Komentář: 
Evangelium není pohádka, která by nám vyprávěla o bájných a 
fantastických příbězích, které Ježíš vykonal. I dnes Ježíš uzdravuje, 
vyhání zlé duchy, léčí, odpouští hříchy, i dnes. Ježíš žije ve své církvi, ve 
svátostech, ve svém slově, v uzdraveních, v zázracích. Mým úkolem je o 
tom svědčit a to nejenom slovem, ale i konkrétními skutky. Dělám to, 
nebo mám strach, že by ostatní moje svědectví nepřijali? 
 
  
3. neděle velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 2,14.22-28; 2. čtení – 1. list Petrův 1,17-21 
Evangelium – Lk 24,13-35  
Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice 
zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili 
spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k 
nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, 
takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ 
Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu 
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se 
tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak 
Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i 
přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a 
ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit 
Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše 



ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, 
přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z 
našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho 
však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu 
všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak 
vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny 
proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. 
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. 
Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se 
už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, 
vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. 
(Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi 
sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a 
odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se 
do Jeruzal602éma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich 
druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak 
vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání 
chleba. 
 
Komentář: 
Jak to, že učedníci, kteří Ježíše znali, ho na cestě do Emauz nepoznali? 
Možná úplně stejně, jako lze nepoznat Ježíše v ostatních lidech. Brání 
tomu nedůvěra, lidská slabost, omezenost, sobectví… Přesto Ježíš 
učedníkům nenadává, ale trpělivě vysvětluje, doprovází je a nakonec se 
jim dá poznat. Všichni jsme na cestě a všichni se máme co učit. 
 
 
Pondělí po 3. neděli velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 6,8-15 
Evangelium – Jan 6,22-29 
Lidé, kteří zůstali na protějším břehu moře, si všimli, že tam byl jenom 
jediný člun a že Ježíš zároveň se svými učedníky na loď nevstoupil, ale 
že učedníci odjeli sami. Přijely jiné čluny z Tiberiady blízko k místu, kde 
lidé jedli chléb, nad kterým Pán vzdal díky. Když zástup viděl, že ani 
Ježíš, ani jeho učedníci nejsou (na břehu), nasedali do člunů, přijeli do 
Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se 
ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, 
pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se 
dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o 
pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, 
Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom 
konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili 
v toho, koho on poslal.“ 
 
Komentář: 
Lidé se ptali, kdy k nim Ježíš přijel. Ale Ježíš neodpovídá na otázku, 
„kdy“ k nim přijel, ale „proč“ k nim přijel. Nabízí nepomíjející pokrm na 
cestě k věčnému životu. Pokušení následovat Ježíše skrze různá zjevení 



a zázraky je aktuální i dnes. Ježíš ovšem ani dnes nepřichází, aby ukojil 
zvědavost člověka, ale aby naplnil touhu po životě s Bohem. Největším 
zázrakem byl, je a navždy zůstane Ježíš. 
 
 
Úterý po 3. neděli velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 7,51-8,1 
Evangelium – Jan 6,30-35 
Zástup řekl Ježíšovi: „Jaké ty děláš znamení, abychom (ho) viděli a 
uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: 
`Chléb z nebe jim dal jíst.'“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím 
vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává 
můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život 
světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: 
„Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a 
kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ 
  
Komentář: 
Můžeme si všimnout dvou věcí: Lidé chtějí znamení, aby uvěřili, a pak 
chléb, aby se nasytili. Ježíš jim však nevyhoví ani v jednom případě. 
Nepřišel ani ukojit zvědavost, ani zajistit chléb bez práce. Znamení – jak 
by mohli potvrdit Ježíšovi učedníci – spatří pouze ti, kdo uvěří. A i ti 
zázračně nasyceni se museli rozejít do svých domovů, ke svým rodinám 
a ke své práci. Ježíš nepřišel založit ani zázračné divadlo, ani zázračnou 
pekárnu. Přišel ukázat cestu. 
 
 
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
1. čtení – 1 Jan 1,5-2,2 
Evangelium – Mt 11,25-30 
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když 
jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, 
Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná 
Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce 
Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já 
vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem 
tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé 
jho netlačí a mé břemeno netíží.“ 
 
Komentář: 
Kdo je maličký? Malý vzrůstem, malý intelektem, nebo malý vírou? Nebo 
ten, kdo ví, že něco nemůže zvládnout z vlastních sil a spoléhá na toho 
jediného skutečně velikého – Boha?  
Co dělá unavený člověk? Spí, relaxuje, odpočívá. A jistě je to tak dobře, 
protože potřebuje nabrat nové síly. Jak tedy může občerstvit Ježíš? Vzít 
na sebe Ježíšovo jho může znamenat smysl v tom, co ho unavilo. 
Vědomí smyslu posiluje a ten smysl dokáže dát Bůh. 
 



 
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 8,26-40 
Evangelium – Jan 6,44-51 
Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne 
Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v 
Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u 
něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom 
ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má 
život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a 
zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, 
neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst 
tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, 
obětované za život světa.“ 
  
Komentář: 
Víra je cesta do věčného života. Chléb, který sestupuje z nebe, není 
nikdo jiný než sám Ježíš. A jíst tento chléb neznamená jen přijmout 
fyzický pokrm, ale přijmout Ježíše jako zdroj života. Přijmout jeho 
hodnoty, jeho požadavek lásky k Bohu a k bližním, jeho nabídku 
k následování. Pouze přijetí Krista nám zajistí věčný život, na který 
z našich lidských sil nestačíme. Naštěstí je člověk přitahován Bohem.  
 
 
Památka sv. Josefa, Dělníka 
1. čtení – Kol 3,14-15.17.23-24 
Evangelium – Mt 13, 54-58 
Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže lidé byli celí 
užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? 
Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a 
jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny 
jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?“ A pohoršovali se 
nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve 
své vlasti a ve své rodině.“ A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho 
zázraků. 
 
Komentář: 
Vlastní sousedé se nad Ježíšem pohoršovali. Mysleli si, že ho znají, že 
když vědí, komu se narodil a jak se jmenují jeho příbuzní, že už je Ježíš 
nemůže ničím jiným překvapit. Jak je snadné přijmout nějaký stereotyp a 
myslet si, že z několika mála nedůležitých informací lze složit velkou a 
úplnou mozaiku poznání. Možná že kdyby Ježíše méně pomlouvali a 
více poslouchali, dočkali by se většího množství zázraků. 
 
 
 
 



 
Památka přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburgu na Strahov  
1. čtení – Řím 12,1-8 
Evangelium – Mt 25,14-30 
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: 
Jistý člověk se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj 
majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému 
podle jeho schopností, a odcestoval. 
Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal 
jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal 
jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil 
tedy ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: `Pane, svěřil jsi 
mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.´ Jeho pán mu odpověděl: 
`Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím 
tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.´ 
Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: `Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; 
hle, jiné dvě jsem získal.´ Jeho pán mu odpověděl: `Správně, služebníku 
dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi 
a raduj se u svého pána.´ 
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, poznal jsem tě, že 
jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál 
jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti 
patří.´ Jeho pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že 
žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát 
mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. 
Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť 
každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i 
to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam 
bude pláč a skřípění zubů.´ 
  
Komentář: 
Žádný ze tří služebníků nemohl ovlivnit své obdarování a počet hřiven, 
které mu jeho pán svěřil. Od toho se ovšem výsledná pochvala tolik 
neodvíjela. Týkala se evidentně způsobu, jak kdo se svěřenými hřivnami 
naložil, tedy vnitřního nastavení člověka. Člověk, který hledí na Boha 
s důvěrou a odvahou, přijímá za své svěřené hřivny a s pomocí dalších 
darů od Boha je činorodě rozvíjí. Bůh počítá s osobitým vkladem 
každého. Nechá-li se však člověk uhranout svou určitou představou o 
Bohu, nehledá-li Boha celého evangelia, žádné „dobrodružství“ s ním 
nezačne.  
 
 
4. neděle velikonoční – Neděle Dobrého Pastýře  
1. čtení – Skutky apoštolů 2,14a.36-41; 2. čtení – 1. list Petrův 2,20b-25 
Evangelium – Jan 10, 1-10  
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 říct. 
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.“ 
 
Komentář: 
Ježíš ukazuje, že přišel lidi někam dovést. Že mu na nich záleží, nejen 
na společenství, ale na každém jednotlivci. Volá přece každého jménem. 
To je v jazyce Bible silný symbol toho, že Ježíš každého člověka zná, 
zná jeho životní příběh, schopnosti, úspěchy i selhání, touhy i možnosti. 
Ježíšovi na lidech nesmírně záleží a nechce je vydat napospas těm, kteří 
přicházejí krást, zabíjet a působit zkázu. On nepřišel krást, ale 
obdarovat. 
 
 
Pondělí po 4. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 11,1-18 
Evangelium – Jan 10, 11-18  
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 
Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí 
přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a 
rozhání, vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem 
dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná 
Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které 
nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého 
hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, 
že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže 
vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám (moc) život dát a mám moc ho 
zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 
 
Komentář: 
„Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ V historii lidstva bylo mnoho 
vůdců, učitelů a náboženských postav, ale nikdo z nich neobětoval svůj 
život za lidi, jako to udělal Ježíš. Jak obrovská musí být láska, která 
nabídne svůj život? Jak vzácný musí být člověk v Božích očích? A jeho 
přání jednoty vychází právě z této lásky: všichni jsou Ježíšem vykoupení 
bratři a sestry a nikdo nemá právo rozdělovat a nenávidět. Ježíš všechny 
svou obětí spojil. 
 
 
 



Úterý po 4. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 11,19-26 
Evangelium – Jan 10, 22-30  
V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. 
Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho 
shlukli a řekli mu: „Jak dlouho nás chceš držet v napětí? Jsi-li ty Mesiáš, 
řekni nám to otevřeně!“ Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a 
nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o mně 
svědectví. Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. Moje ovce 
slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je 
dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a 
Otec jedno jsme.“ 
 
Komentář: 
Příslušnost k Ježíšovi není dána věděním, národností, společenskou 
třídou ani nějakou názorovou orientací. Ježíšův je ten, kdo uvěřil jeho 
slovu, poznal jeho skutky a následuje ho. Takový člověk pak dostává 
věčný život a ujištění že má navždy pevné místo v Božích rukou. 
Zmínění tazatelé chtěli být nejprve ujištěni, ale víra znamená krok do 
neznáma, důvěru v Ježíšovo vedení. 
 
 
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka  
1. čtení – Skutky apoštolů 12,24 – 13,5a 
Evangelium – Jan 12, 44-50  
Ježíš zvolal hlasitě: „Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který 
mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na 
svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo 
moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem 
nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a 
moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, 
bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale 
Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. A já 
vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi 
to pověděl Otec.“ 
 
Komentář: 
Ježíš pojmenovává jeden ze svých nejdůležitějších úkolů. Kdo Krista 
vidí, vidí Boha. A nejde jen o pohled, ale také o skutky. Ježíš uzdravoval, 
odpouštěl, osvobozoval, sytil, očišťoval. To všechno proto, aby ukázal 
Boží záměr s člověkem, aby ukázal, jak jedná Bůh. Nepřichází jako 
přísný a nemilosrdný soudce, jak bývá někdy zvráceně představován, 
ale přichází jako Spasitel světa. Slovo spása znamená záchranu  
a uzdravení.  
 
 
 



Čtvrtek po 4. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 13,13-25 
Evangelium – Jan 13, 16-20  
Když Ježíš umyl učedníkům nohy, řekl jim: „Amen, amen, pravím vám: 
Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. 
Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. Neříkám to o vás o 
všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: `Ten, 
kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.' Už teď vám to říkám, dříve než se 
to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. Amen, amen, 
pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však 
přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“ 
 
Komentář: 
„Služebník není větší než jeho pán.“ A největší pokušení služebníka je 
svému pánu radit, manipulovat jím, přestat mu sloužit a začít ho 
využívat. V praxi to vypadá tak, že si služebník vysní své plány a pak 
svému pánu jako nákupní seznam přednese, co má a co nemá dělat, 
jaké prosby má vyslyšet, co má udělat, čemu zabránit… Ale ouha, náš 
Pán, Ježíš, se ponížil až k otrocké práci mytí nohou. Kde je potom místo 
služebníků? 
 
 
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí  
1. čtení – Skutky apoštolů 13,26-33 
Evangelium – Jan 14, 1-6  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, 
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, 
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a 
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli 
tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, 
nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já 
jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ 
 
Komentář: 
Co dělá Ježíš v nebi? Připravil místo svým učedníkům. Bůh je nestvořil 
ani pro zavržení, ani pro očistec, ale pro sebe, pro věčný život. To je 
jistota učedníků, která může posílit jejich srdce, aby se nechvěla a pevně 
věřila. Ježíš chce, aby s ním všichni lidé byli v Božím království. 
 
 
Sobota po 4. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 13,44-52 
Evangelium – Jan 14, 7-14  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdybyste znali mne, znali byste i mého 
Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám 
Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s 
vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž 
nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k 



vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, 
koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když 
nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří 
ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude 
konat, protože já odcházím k Otci. A za cokoli budete prosit ve jménu 
mém, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi. Budete-li mě o 
něco prosit ve jménu mém, já to udělám.“ 
 
Komentář: 
Snad každý má zkušenost s nevyslyšenou modlitbou, dokonce i když 
nesobecky prosil o skutečně dobrou věc. Jak je to tedy s oním 
Ježíšovým slibem? Co to vlastně znamená prosit v Ježíšově jménu? 
Znamená to prosit o to, co chce Ježíš. Věřit znamená naslouchat, 
naslouchat znamená milovat a milovat znamená chtít dobro. 
 
 
5. neděle velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 6,1-7; 2. čtení – 1. list Petrův 2,4-9 
Evangelium – Jan 14, 1-12  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, 
věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, 
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a 
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli 
tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, 
nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já 
jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli 
jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu 
odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, 
viděl Otce. Jak můžeš říci: `Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a 
Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to 
Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci 
a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, 
pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, 
ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ 
Komentář: 
„Ať se vaše srdce nechvěje,“ odpovídá Ježíš učedníkům, zmateným jeho 
odchodem. Jsou plni rozrušení a cítí se jako sirotci: co s nimi bude, až 
Pán odejde? Aby láska mohla růst, potřebuje odstup. Odstup dává 
identitu, svobodu a touhu, bez které není láska. Dávám já v lásce 
svobodu, nebo si lásku nárokuji? Nárokuje si Bůh nějak moji lásku? 
 
Komentář: 
Já jsem cesta – říká Pán. Znát cestu znamená putovat s Pánem. Znát 
cestu znamená být společníkem toho, který vším prochází spolu s námi. 
Já jsem pravda – říká Pán. Pravda není výsledek výpočtu nebo souhrn 
poznatků. Pravda je živá osoba Pána. Pravda není něco, ale Někdo. 



Já jsem život – říká Pán. Život jako dar, život jako důvod k vděčnosti, 
život jako konečné vítězství Zmrtvýchvstalého, život jako spoluúčast na 
Božím bytí. 
 
 
Pondělí po 5. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 14,5-18 
Evangelium – Jan 14, 21-26   
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten 
mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho 
budu milovat a dám se mu poznat.“ Zeptal se ho Juda - ne ten 
Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, a světu ne?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj 
Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 
Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které 
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, 
dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec 
pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno 
ostatní, co jsem vám řekl já.“ 
 
Komentář: 
Duch Svatý nás naučí všemu. Pochopitelně za nás nebude skládat 
zkoušky a psát písemky. Ale učí nás tomu, co je podstatné – učí nás 
správně promlouvat, učí nás rozlišovat, kdy raději mluvit a kdy mlčet; a 
pokud mluvit, kdy, co a jak komu říci. Učí nás svědčit, učí nás oslavovat, 
učí nás žít; vždyť o něm vyznáváme, že je Dárce života. A především 
nás učí volat: „Abba!“ 
 
 
Úterý po 5. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 14,19-28 
Evangelium – Jan 14, 27-31a    
Ježíš řekl svým učedníkům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám 
dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 
nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k 
vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť 
Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, 
abyste uvěřili, až se to stane. Už s vámi nebudu mnoho mluvit, protože 
přichází vládce tohoto světa. Proti mně však nezmůže nic. Ale ať svět 
pozná, že miluji Otce a jednám, jak mi Otec přikázal.“ 
 
Komentář: 
Ježíšova slova „Otec je větší než já“ nám znějí možná teologicky 
komplikovaně. Ale co když tím chtěl Pán vyznat Otci lásku? Ten, kdo 
skutečně miluje, pokládá milovaného vždy za lepšího, než je on sám. A 
když Syn mluví o Otci, vždy mluví s láskou. Jedním si můžeme být jisti: 
vyznání lásky je základní slovní zásoba vnitřních rozhovorů Nejsvětější 
Trojice. 



Památka Panny Marie Fatimské 
1. čtení – Skutky apoštolů 15,1-6 
Evangelium – Jan 15, 1-8    
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je 
vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, 
která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím 
slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. 
Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, 
tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze 
mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako 
ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně - a hoří. Zůstanete-li ve mně a 
zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. 
Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se 
jako moji učedníci.“ 
 
Komentář: 
„Poneseme mnoho ovoce“ – Ježíš to dvakrát zdůrazňuje. Ne málo, ne 
trochu, ne „přiměřeně“, ale mnoho. Bůh rozhodně není malicherný, natož 
pak úzkoprsý a hamižný; Bůh je dárce štědrý a přebohatý. Nezve nás 
k paběrkování, ale k hojnosti. On se chce oslavit naší úrodou. Být Bohu 
nablízku – být v něm – znamená být plodný. 
 
 
Svátek sv. Matěje, apoštola 
1. čtení – Skutky apoštolů 1,15-17.20-26 
Evangelium – Jan 15, 9-17    
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval 
vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé 
lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 
lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše 
radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já 
miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí 
svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás 
nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval 
jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od 
svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem 
vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. 
Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To 
vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 
 
Komentář: 
Přikázání lásky… Je vůbec možné lásku přikázat? Lze vůbec někomu 
nařídit, aby miloval? 
Lze. Ale jedině tehdy, když tomuto nařízení předchází láska sama. 
Přikázat lásku mohu jen milovanému; a to pouze proto, že láska je pro 
něj životní nutností. Tak jako lékař při resuscitaci vyzývá pacienta 
„dýchej“, tak může Bůh, který je láska, přikázat „miluj“. 



Pátek po 5. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 15,22-31 
Evangelium – Jan 15, 12-17    
Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak 
jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele 
položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už 
vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. 
Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem 
slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a 
určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl 
trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. 
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 
 
Komentář: 
Když nás nazve svým přítelem někdo slavný, zřejmě se tím budeme 
trošku chlubit. Když se k našemu přátelství přihlásí někdo, na kom nám 
záleží, je to důvod k vděčnosti. Když o nás jako o přátelích mluví někdo 
mocný a vlivný, potěší nás to. 
Zde nás přáteli nazývá Pán pánů a Král králů, který z lásky k nám a pro 
nás umíral smrti zločince. 
 
 
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka  
1. čtení – Řím 8,31b-39 
Evangelium – Mt 10, 17-22    
Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás 
totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před 
vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. 
Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, 
protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak 
nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt 
bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. 
Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, 
bude spasen. 
 
Komentář: 
V Ježíšových slovech lze zaslechnout výstrahu před pronásledováním, 
ale také zahlédnout blízkou příležitost vydat svědectví o své víře. Ano, 
pronásledování provází Ježíšovy učedníky od prvopočátků. Nicméně 
povolání svědčit jsme dostali do vínku i my. Rovněž pronásledovatelé 
patří mezi ty, kdo mají slyšet o Kristu. A on sám nás ujišťuje: „Nedělejte 
si starosti.“ 
 
 
 
 
 
 



6. neděle velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 8,5-8.14-17; 2. čtení – 1. list Petrův 3,15-48 
Evangelium – Jan 14, 15-21  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má 
přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi 
zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho 
nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. 
Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě 
už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete 
živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve 
vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě 
miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se 
mu poznat.“ 
 
Komentář: 
Duch Svatý přebývá u nás – ale bude i v nás. Chce vstoupit dovnitř a být 
v nás jako doma; už ne zvenčí, odjinud, ale vevnitř, v samotném nitru 
člověka. Duch Svatý usiluje o to, aby byl člověku co nejblíže a byl s ním 
co nejintenzivněji a aby zůstal co nejdéle – navěky a navždy. Utěšitel, 
Přímluvce, Duch Boží touží být zajedno s člověkem. 
 
 
Pondělí po 6. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 16,11-15 
Evangelium – Jan 15, 26 – 16, 4a   
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od 
Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy 
také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. To jsem k 
vám mluvil, abyste neodpadli. Vyloučí vás ze synagogy, ano, přichází 
hodina, kdy každý, kdo vás zabije, bude si myslet, že tím uctívá Boha. 
Budou tak jednat, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám 
pověděl, abyste si až jednou ta chvíle přijde vzpomněli na to, že já jsem 
vám to řekl.“ 
 
Komentář: 
Asi je pro nás těžké si představit, že by někdo chtě naším zabitím uctívat 
Boha. Ale popravdě řečeno, často jsme to my, koho napadá, že by se 
odstranil ten či onen problém, kdyby se odstranil ten či onen člověk. Že 
by Boží království bylo blíž, kdyby mu zrovna tenhle ten nestál v cestě… 
Nikdy! Nikdy nesmíme obětovat člověka systému, principu, ideji, 
představě. Kdo takto jedná, nezná Otce ani Syna. Ale kdo zná, ten ví, že 
každý člověk je Boží dar pro nás. 
 
 
 
 
 
 



Úterý po 6. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 16,22-34 
Evangelium – Jan 16, 5-11  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z 
vás se mě neptá: `Kam jdeš?' Spíše je vaše srdce plné zármutku, že 
jsem vám to pověděl. Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, 
abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. 
Odejdu-li však, pošlu ho k vám. A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, 
ze spravedlnosti a ze soudu. Ze hříchu: že ve mne nevěří; ze 
spravedlnosti: že odcházím k Otci a už mě neuvidíte; ze soudu: že 
vládce tohoto světa je už odsouzen.“ 
 
 
Komentář: 
Slova o odchodu milovaného se neposlouchají právě nejlépe. Není divu, 
že se nikdo z apoštolů neptá, kam Ježíš odchází. Jako by to bylo 
důležité! Jde přece především o to, že odchází. 
Ale ono je to důležité! Pán odchází ke svému Otci – vrací se jako ten, 
kdo naplnil své poslání a může se vítězně vrátit domů. Ale především 
nám prošlapává cestu do Otcova domu a uvolňuje „prostor“ tomu, který 
nás tam dovede – Přímluvci. 
 
 
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera 
1. čtení – Skutky apoštolů 17,15.22 - 18,1 
Evangelium – Jan 16, 12-15  
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale 
teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 
celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co 
uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme 
a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z 
mého vezme a vám to oznámí.“ 
 
Komentář: 
Proč nám Kristus nechtěl říci všechno? Možná proto, že na některé 
otázky je lidský rozum krátký. Možná také aby nás uchránil od rizika 
pýchy těch, kdo si myslí, že už všechno vědí, všechno znají a všude byli 
dvakrát. Anebo nám chtěl dopřát radost z postupného objevování. 
V každém případě máme slíbeného nejlepšího Průvodce na všech 
cestách našeho hledání a nalézání. 
 
 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 
1. čtení – Skutky apoštolů 1,1-11; 2. čtení – Efesanům 1,17-23 
Evangelium – Mt 28, 16-20  
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. 
Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim 
přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte 



tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i 
Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám 
přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 
 
Komentář: 
Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého – to znamená doslova 
„ponořte je do jména Otce i Syna i Ducha Svatého: ponořte je do 
nejhlubších hlubin vlastního vnitřního Božího života.“ 
Náš křest je hluboký ponor. Byli jsme ponořeni do hlubin Boží intimity. Ve 
křtu jsme s Bohem velmi těsně zajedno. Máme osobní, intimní účast na 
Božím nitru. 
 
 
Pátek po 6. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 18,9-18 
Evangelium – Jan 16, 20-23a    
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat 
a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš 
zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože 
přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, 
že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás 
uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. 
V ten den se mě už nebudete na nic ptát.“ 
 
Komentář: 
Těžko popsat, co prožívá maminka, když se poprvé setká se svým 
novorozeňátkem, ale jistě jsou všechny bolesti zapomenuty nebo 
odloženy stranou – pro radost z nového lidského života. 
Možná jsou i naše trápení, starosti, smutky a úzkosti porodními bolestmi 
nového života… Kéž bychom si v těžkých chvílích dokázali říci: rodí se 
něco nového a krásného. 
 
 
Sobota po 6. neděli velikonoční  
1. čtení – Skutky apoštolů 18,23-28 
Evangelium – Jan 16, 23b-28    
Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete 
prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu 
mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše jsem vám 
říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit obrazně, ale 
otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete prosit ve 
jménu mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť sám 
Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel 
od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a 
jdu k Otci.“ 
 
 
 



Komentář: 
K narozeninám, k svátku, k Vánocům – při nejrůznějších příležitostech 
dostáváme dárky. A často je naše nefalšovaná radost z nich největší 
odměnou. 
Bůh rozdává své dary, aby se naše radost naplnila. Bůh se o nás zajímá. 
Bohu na nás záleží. Bohu stojí za to udělat něco nepředvídatelného, 
abychom se skutečně naplno radovali. 
Lidská radost je Boží záměr, Boží touha, Boží plán. 
 
 
7. neděle velikonoční 
1. čtení – Skutky apoštolů 1,12-14; 2. čtení – 1. list Petrův 4,13-16 
Evangelium – Jan 17, 1-11a  
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:  
"Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils 
ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. 
Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista.  
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych 
ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u 
tebe, dříve než byl svět.  
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi 
je dal, a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je 
od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali  
a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.  
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou 
tvoji; a všechno moje je tvoje a všechno tvoje je moje. V nich jsem 
oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě." 
 
Komentář: 
Věčný život znamená poznání živého Boha. Ovšem poznat v Písmu 
neznamená nastudovat nebo analyzovat, ale zakusit, zažít a především 
vytvořit osobní, důvěrný a niterný kontakt. Věčný život tedy znamená 
osobní, důvěrné a niterné setkání s Bohem. Ne nadarmo vyznává  
sv. Augustin: „Ty jsi mi intimnější než má intimita.“ Anebo bychom to 
mohli vyjádřit jinak: „Ty jsi mi niternější než mé nejniternější nitro.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 


