
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Nebe i země pominou, 
ale má slova 

nepominou (Mt 24,35). 
 
 
Navěky, Hospodine, 
trvá tvé slovo, je 
pevné jako nebesa (Ž 
119, 89). 
 

 

Hlásej Boží Slovo, ať 
přijdeš vhod či 

nevhod;  usvědčuj, 

domlouvej, napomínej 

v trpělivém vyučování 
(2 Tim 4,2) 

 

 
Na počátku bylo 

Slovo, to Slovo bylo 

u Boha a to Slovo 
byl Bůh. Všecko 

povstalo skrze ně a 

bez něho nepovstalo 

nic, co jest (Jan 1, 1-
3) 

 

 
Slovo Boží je plné 

života a síly (Žd 4,12). 

 

 
Kdo mě miluje, bude 

zachovávat mé slovo 

a můj Otec ho bude 
milovat a přijdeme 

k němu (Jan 14, 23). 

 
 

 

Slova, která jsem 

k vám mluvil, jsou 
Duch a jsou život (Jan 

6,63). 

SVaV z Olomoucké arcidiecéze srdečně zve každého, komu není 
lhostejný nedostatek kněží ve farnostech (pro naši diecézi v 5 
ročnících je 8 bohoslovců !!!). Pojďme každý 1. čtvrtek v modlitbě 
spojit svá srdce  a prosme za nová kněžská povolání. Naplňme 
slova Bible:„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte 
a bude vám otevřeno…“ (Mt 7,7)                             
   
Tento rok papež František vyhlásil Rokem Bible. Dobře ví, jak moc 
Slovo Boží v této složité době potřebujeme. Svět je rozdělený, 
mnohá srdce zavřená. Je naše srdce ještě schopné oddané a 
bezpodmínečné lásky? Lásky plné něhy, pochopení, obětí?  
Kdo miluje, už nemusí nic říkat. Sálá láskou a ta zachraňuje (z 
moudrostí Otců pouště).  
 
Evangelista Marek řekl před dvěma tisíci lety slova do dnešní 
doby: „Dávejte pozor na to, co slyšíte“ (4, 24). Žijeme v době 
velké záplavy informací. Odevšad jsme doslova bombardováni 
výzvami, co máme a nemáme udělat, co koupit, navštívit… Ztratili 
jsme téměř schopnost včas rozpoznat, co je pro náš život důležité 
a postupně upadáme do vnitřní roztříštěnosti. Pasivně přijímáme 
zkušenosti a postoje druhých a tím ztrácíme schopnost vlastního 
tvůrčího myšlení. Stále více se odvoláváme na různá jména ze 
strachu vyjádřit vlastní názor a zapomínáme, že jsme jedinečné 
myslící duchovní bytosti.  
A tak svět možná zůstane ochuzen zrovna o tu mou tvůrčí 
myšlenku. V tom spěchu a chaosu nemáme čas se zastavit, setkat 
se sebou, s druhými, s Bohem. V důsledku toho nemáme čas 
vytvářet, upevňovat ani prohlubovat vztahy. Nejen k lidským 
bytostem, ale i vztah k přírodě, stvořeným věcem.  
 
JAK A CO SE MODLIT? 
   ♥ prosme na začátek o Ducha sv. (Kancionál např. 422, 423) 
   ♥ krátkou citaci z Písma spíše NZ a tiše o textu rozjímat - co 
      slovo znamená pro mě, nechat vstoupit slova do mysli a pak 
      do srdce (možno použít úryvek z tohoto listu) 

  ♥ modlitba dle vlastního výběru – litanie, Korunku, Sv. růženec, 
       modlitba vlastními slovy… 
   ♥ modlitba za nová kněžská povolání  - je jich hodně, duchovní  
      otec nabídne, na webu – Pastorace nebo Fatym,  
      
 
Prosíme, pamatujme i na sebe navzájem a důvěřujme, že Bůh naše 
modlitby vyslyší.     

 
 

 
 
 


