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Milí farníci, děkujeme vám, že jste se do tohoto našeho farního předsevzetí zapojili. Pokud se dobře 
neznáte, tak se hned na začátku prosím trochu představte a řekněte si něco o sobě.   
 
Poté začněte modlitbu křížem a krátkou prosbou: 

Dobrý Bože, děkujeme ti za chvíli společné modlitby. Prosíme tě, veď toto naše malé 
společenství, abychom společně naslouchali tvému Slovu a také sobě navzájem. Dej 
nám pozornost k radostem i k bolestem nás, kteří jsme zde shromážděni, ale také 
našeho okolí. Vše, co vidíme kolem sebe v našem životním prostředí, chceme přinášet 
před tvoji tvář. Prosíme tě o tvůj pohled na nás a naše bratry. A pro celé naše okolí 
chceme vyprošovat tvé požehnání. 
 

Přečtěte si pozorně krátký úryvek z Janova evangelia: 
 
Evangelium Jan 8,1-11 
 

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. 
On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. 
Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám 
v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho 
měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, 
vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na 
zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se 
vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani 
já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 
 
 
Přečtěte si společně toto zamyšlení nad textem evangelia: 
 

V tomto úryvku Ježíš ukazuje svůj postoj k hříšníkům, kterými jsme my všichni, což je podle mne 
důležité si uvědomit hned na začátku. Na každého z nás Ježíš hledí s láskou, nikoho z nás neodsuzuje, ale 
dává nám další šanci. Neschvaluje hřích: "Jdi a od nynějška už nehřeš!", nesnaží se zamlčovat, ale 
neodsuzuje.  

Ježíš nepopřel, že se ona žena dopustila špatnosti, ale viděl víc, vždyť vidí do srdce člověka. Tímto 
postojem nás jistě chce něčemu naučit. Ježíš neviděl jen nějaký případ, nezjednodušoval, ale viděl zcela 
konkrétní ženu, která je Bohem milovaná, pro kterou přišel na svět vydat svůj život. Dokonce neodsoudí ani 
onen ukřičený dav. 

Každý se někdy dostaneme do situace, kdy musíme soudit, rozhodnout. Například rodiče při výchově 
dětí se často rozhodují, co je ještě snesitelné, a co už zasluhuje trest a případně jaký. To vše samo o sobě 
není špatné, dokud však nevezmeme do ruky kámen. 

V dnešní době a naší evropské kultuře si těžko dokážeme představit dav vrhající kameny na 
bezbrannou ženu. Přesto v našem 21. století mnoho lidí zažívá smrtelné rány vlivem odsouzení 
a kamenování bezejmenným davem. Uvědomme si, že pro každého je oním kamenem, který může způsobit 
smrt, něco jiného - tvrdé slovo, pohlavek, mlčení, neúcta atd.  

Příkladem dnešního kamenování může být odsuzující, štěkající dav na internetu, který má pocit, že se 
může vyjádřit k čemukoli a jakkoli, že to nemá důsledky. Občas je lákavé vzít do ruky zákon (často jen naší 
logiky), příslušné tresty a vynést rozsudek. Ale bude to také spravedlivé? 

Pokusme se vybavit si situaci, kdy jsme jednali jako soudci (oprávněně, či neoprávněně), a zamysleme 
se nad tím, co byly ony kameny, které jsme hodili. Jak bychom mohli reagovat lépe, co by bylo prospěšnější 



k nápravě? Také se můžeme zamyslet nad tím, co by pro mě byl ten smrtelný kámen. 
Vše však uzavřeme jasným poselstvím, že Bůh nás neodsuzuje, ale miluje. A my se chceme stát světu 

zvěstovateli Boha, proto si vyprosme tento Boží pohled na nás hříšníky. 
 
 
 
Po přečtení zamyšlení nechte pár minut ticha a znovu se vraťte k textu evangelia. V klidu si ho pročítejte, 
zastavujte se u toho, co se vás dotýká, a hlavně to spojujte se svým životem. 
 
Teď je čas na krátké společné sdílení. Můžete si navzájem říci, co vás v textu evangelia zaujalo. Prosím, 
dobře naslouchejte jeden druhému. Pán k nám často mluví právě skrze ústa druhého člověka.  
 
Další částí modlitby budou společné přímluvy. Říkejte spontánně své prosby a společně odpovídejte „Pane, 
smiluj se“. Přímluvy se mohou týkat především věcí, které trápí vás osobně. Je to veliká vzácnost, moci se 
za své záležitosti modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství. Samozřejmě je dobré do proseb 
zahrnout také naše nevěřící přátele. 
Modlitbu zakončete modlitbou Otče náš. 
 
Děkujeme vám za vaši společnou modlitbu.  
 
 
 
Jakékoliv postřehy k modlitbě pište, prosím, mailem na modlitebnisetkani@gmail.com. Těšíme se na další 
setkání! 
 
Za mnohé kněze, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání, vás srdečně zdravím a žehnám vám. 

 Martin Brácha 


