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POSTNÍ FARNÍ OBNOVA 2015  

(Cyklus B) 

 

1. 3. DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ 

(Mk 9,2-10)  

Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A 

byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel - žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. 
Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je 
dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl 
totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je 
můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, 
jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co 
viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to 

znamená „vstát z mrtvých“. 
 

Kéž bych v životě neviděl nikdy nic jiného, nežli Tebe samého, můj Ježíši. Pomoz mi a dej se mi víc 
poznat. Amen. 

 

2. 3. PONDĚLÍ DRUHÝ TÝDEN POSTNÍ 

(Lk 6,36-38) 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete 

zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, 
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ 

 

Pane, je to pro mě tak těžké, nechat si pro sebe kritické slovo na adresu šéfa v práci, nesetřít 
uštěpačnou, jízlivou poznámkou svého životního partnera, neplýtvat silnými výrazy spravedlivého 
rozhořčení nad tím, co to už zase natropili „ti tam nahoře, ve vládě“, když mi to všechno přece 

pomáhá cítit se „lepším“ člověkem a stoupnout ve vlastních očích. Prosím, dej mi už konečně 
pochopit, že lepší budu jen tehdy, když se budu víc podobat Tobě. Amen.    
 

3. 3. ÚTERÝ DRUHÝ TÝDEN POSTNÍ 

(Žl 50,8-9.16bc-17.21+23)  

Nekárám tě pro tvé oběti, vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou. Nemusím brát býka z tvého chléva 

ani kozly z tvých ohrad. Ale hříšníkovi Bůh praví: „Proč odříkáváš má přikázání a bereš do úst mou 
smlouvu ty, který nenávidíš kázeň a má slova házíš za sebe? Takto jsi jednal, a já mám mlčet? Myslil 

jsi, že jsem jako ty? Usvědčím tě a řeknu ti to do očí! Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí, kdo žije 
správně, tomu ukážu Boží spásu.“ 

 

Sám denně vypustím z úst tolik zbytečných slov a ještě více jich do sebe vpustím z novin, rádia, 
televize, reklamy, z nerozvážného hovoru s druhými. Jak mi ještě může zbýt kapacita na Tvé slovo? 
Pane, veď mě do ticha svého srdce, ať si odpočinu a ať dokážu zaslechnout tvůj hlas v tichém šumění 
vánku. Pane, dej mi trpělivost vydržet dobu tvého mlčení. Amen. 
 

4. 3. STŘEDA – SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 

(Jer 18,18-20)  

Řekli: Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu 

ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova! 
Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi 
kopají jámu! Vzpomeň, že jsem před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych odvrátil od nich 
tvůj hněv! 
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Jsem bezradný. Nevím, jak zvládnu starosti o děti, o manžela, o vnoučata, nemoc mi bere síly. Bojím 
se o práci, o to, jak zvládnu domácí rozpočet. Ale mohu ti o tom všem říci a doufat v tvou blízkost a 
pomoc. Děkuji.  
 

5. 3. ČTVRTEK DRUHÝ TÝDEN POSTNÍ 

(Jer 17,5-10)  

Tak praví Hospodin: Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá 
smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec v pustině: nevidí, že by přišel déšť, 
svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá 
v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny 
vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá 
starosti, nepřestává nést ovoce. Nejzáludnější je srdce, stěží polepšitelné, kdo je pozná? Já, Hospodin, 
zpytuji srdce a zkouším ledví, abych dal každému podle jeho chování, podle ovoce jeho skutků. 
 

Pane, zavlaž mě rosou své lásky, ať v tobě zapustím pevné kořeny a nesu dobré, chutné ovoce. Amen. 
 

6. 3. PÁTEK DRUHÝ TÝDEN POSTNÍ 

(Mt 21,33-43.45-46)  

Ježíš vyprávěl podobenství: „Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní 
jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo 
vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky 
popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě 
ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel 

si: ‚Na mého syna budou mít ohled.‘ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. 
Pojďte, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak 
přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou 
vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli 
jste nikdy v Písmu: ‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich 
očích je to podivuhodné‘? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, 
který ponese jeho ovoce.“ Když velekněží a farizeové uslyšeli tato jeho podobenství, poznali, že mluví 
o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu, protože lidé ho považovali za proroka.  
 

Pojďme, přijměme Syna do svého srdce, a Otec nám dá spolu s ním dědictví a práva Boží rodiny.  
 

7. 3. SOBOTA DRUHÝ TÝDEN POSTNÍ 

(Mich 7,14-15.18-20)  

Pas, Hospodine, pastýřskou holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, 
uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy 
své moci, jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben? 

 Zbytku svého dědictví odpouštíš nepravost, promíjíš hřích. Netrváš na svém hněvu navěky, 
 spíše máš zálibu v milosrdenství. Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy 

svrhneš do mořských propastí. Jakubovi ukážeš věrnost, Abrahámovi svoji přízeň, 
 jak jsi přísahal našim otcům od pradávných časů. 
 

Staráš se o nás, odpouštíš, nehněváš se, nepřipomínáš zlo, jsi milosrdný, věrný, laskavý, milující. 
Který Bůh je jako ty?  Odpusť mi všechna ta božstva a modly, které si hledám kolem sebe, a kterými si 
tě nahrazuji, přestože dobře vím, jak je to hloupé, ubohé a tebe i mě nedůstojné. Amen. 
 

 

 

 

 

 


