
Velikonoční modlitební setkání 
rok 2018 – týden po páté neděli velikonoční 

 
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, chceme přinášet před tvoji tvář. A pro celý náš 
kraj chceme vyprošovat tvé požehnání. 
 

Při čtvrtém modlitebním setkání během doby velikonoční se budeme zabývat čtvrtou vlastností Církve, 
totiž že je Apoštolská. Často se setkáváme s názorem, že Kristus ano, Církev ne. Kristus založil Církev na 
dvanácti apoštolech, které hned na začátku svého veřejného působení povolal, aby byli svědky všech jeho 
slov a divů, které činil. Dokonce jim dal také příležitost ke zkušenosti s mocí, kterou jim jednou odevzdá 
skrze Ducha Svatého, když je rozeslal po dvou do všech měst a míst, a oni se vraceli s radostí, že i zlí 
duchové je poslouchají. Apoštol Petr dokonce ve jménu Ježíšově vzkřísil po seslání Ducha Svatého Tabitu 
z mrtvých. Jako následek prvotního hříchu, který se stal dědičnou vinou, máme nedokonalé poznání, a 
proto je zvláště důležité ctít apoštoly a jejich nástupce biskupy. I mezi apoštoly samotnými je první 
z apoštolů, který má moc svazovat a rozvazovat. Je to apoštol Petr a jeho úřad, který dnes nazýváme 
papežstvím. Vyslechněme si nyní jeho první řeč bezprostředně po seslání Ducha Svatého:  
 
Ze Skutků apoštolů: 
Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v 

Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - 

vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóela: 'A stane se v posledních 

dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém 

vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice 

v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na 

zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, 

velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.' Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše 

Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho 

činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a 

zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm 

praví: 'Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo 

a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, 

aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.' 

Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho hrob tu máme až dodnes. Byl 

to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; viděl do 

budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne 

v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal 

Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, 

ale sám říká: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.' Ať 

tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem." 

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratří?" Petr 

jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a 

dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si 

povolá Pán, náš Bůh." A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto 

zvráceného pokolení!" Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť 

skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno 

společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali 



svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a 

byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. 

 (Sk 2,14-47) 

 

Přečtěte si společně toto zamyšlení nad textem: 
- Kdo je to apoštol? Ve vlastním slova smyslu je to muž, kterého povolal Kristus na začátku svého 

veřejného působení. Každý z nich se také stal očitým svědkem jeho utrpení a zmrtvýchvstání. 
Apoštolové tak byli zmocněni k autentickému výkladu. Toho také využil apoštol Petr ve svých 
promluvách k lidu. Z řeckého slovesa apostolein pak můžeme vyvodit i širší význam. Apoštolem 
v tomto smyslu se stává každý, kdo zvěstuje radostnou zvěst o vykoupení člověka. Začínáme mluvit o 
apoštolátu, který se týká Božího lidu jako celku. 

- Může vzniknout námitka, že apoštolové již zemřeli. Je tomu tak? Kristus vše připravil k založení 
Církve. Povolal si napřed dvanáct apoštolů, aby až vystoupí k Otci, pokračovali v díle spásy. Svěřil jim 
do rukou Slovo a svátosti, které posvěcují každého člověka, který je přijímá. Apoštolové pak 
ustanovovali v nově vzniklých křesťanských společenstvích presbytery (biskupy), kteří přijali svěcením 
pověření a zvláštní dary Ducha Svatého, aby byl nezkresleně zachován výklad událostí okolo utrpení, 
smrti a vzkříšení Krista. Znamená to tedy, že i v dnešní době máme mezi sebou nástupce apoštolů 
v nositelích biskupského svěcení. 

- Potřebujeme apoštoly? Mnozí si říkají, že k víře nepotřebují Církev, že věří v Krista sami. Je na místě se 
ptát, zda se člověk může naučit mluvit a uvažovat bez matky. Jsou to právě rodiče, kteří ovlivňují obsah 
pojmů jednotlivých slov, které nám umožňují přemýšlet a vyjadřovat se. Je obecnou zkušeností, že 
ačkoli lidé mluví stejnou řečí, často si nerozumí. Je to proto, že sice užíváme stejná slova, ale u každého 
za stejným slovem je různá zkušenost (obsah). Proto je potřeba těch, kteří autenticky vysvětlují z moci 
Ducha Svatého události okolo vykoupení člověka. Jsou to apoštolové a jejich nástupci biskupové, 
kterým je svěřen dar učitelského úřadu Církve. Mezi nimi pak vyniká apoštol Petr a jeho nástupci 
papežové. 

- Jak se apoštol projevuje? Skrze apoštoly činil Kristus mnoho divů a znamení, aby existovalo viditelné 
znamení, že jsou to právě oni, které Pán pověřil. Projevy apoštolů a jejich nástupců biskupů jsou 
v každé době jiné. V každém případě je biskup důležitým pro Boží lid. Projevuje se mocí ze svěcení. 
Nejvíce je to patrné při udělování svátosti kněžství. Každá svátost, která se uděluje, je vždy ve spojení 
s biskupem, i když není biskup fyzicky osobně přítomen. Každý autentický výklad Písma pak musí být 
v jednotě s biskupy. 

- Je třeba poslouchat učení apoštolů? Oni jsou Kristem pověřeni, a proto také oni nesou odpovědnost 
za Církev. Tomu pak odpovídá, že je třeba jim nejen naslouchat, ale také je poslouchat ve věcech víry a 
mravů. Biskupové pak jsou spojeni s první z apoštolů papežem.  
 

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 vše spojujte se svým životem. 
 
Teď je čas na krátké společné sdílení. Můžete si navzájem říci, co vás v textu 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. Díky naopak toho, za co jste 
Pánu vděčni. Je to veliký dar, moci se za své záležitosti modlit nejen sám, ale také v nějakém společenství. 
Je dobré do proseb zahrnout také naše nevěřící přátele. 
Modlitbu zakončete modlitbou Otčenáš. 
 
Domluvte se na datu a místě dalšího setkání. Text k další modlitbě bude možné si vyzvednout v kostele při 
další neděli velikonoční, anebo vám ho můžeme poslat mailem.   
 



A ještě malý úkol do nastávajícího týdne: Během týdne si zkuste představit, že by v Církvi nebyl žádný 
apoštol. Může vám k tomu posloužit představa, že by zůstaly děti bez rodičů a vychovatelů. Co by se asi 
stalo? Denně se modlete za pastýře božího lidu. Každému je jasné, že nejúčinnější útok zla je směřován na 
hlavu.  
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 a podílejí na přípravě těchto setkání, vám vyprošuji vše Dobré od Pána a 
žehnám vám. 

 David Henzl. 


