
 

3. postní neděle 

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi 

Trochu poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to 
možné, minula ta hodina. Řekl: „Abba, Otče, tobě je všechno 
možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co 
ty chceš. “ (Mk 14,32-42) 

Modlitební koutek 

Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se 
mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, 
všechno přijímám. Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle 
vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože. 
Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože, 
s celou láskou svého srdce, protože tě miluji a protože je 
potřebou mé lásky dát se, odevzdat se do tvých rukou bez míry 
– s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj Otec.  
(sv. Karel de Foucauld)              Žalm 39(40) 

Náš Bůh a Pán si nepřeje, abychom mu sdělili svou vůli, protože On ji 
nemůže neznat, ale abychom svou touhu uvedli do činnosti 
prostřednictvím modlitby, tak abychom mohli přijmout to, co nám chce 
dát. To, co nám chce dát, je skutečně nedozírné, ale my jsme malí 
a omezení. (Sv. Augustin) 

Modlit se: „Buď vůle tvá" neznamená sklonit se před nevyhnutelnou 
skutečností. Nejedná se o němou nebo slepou podřízenost. Není to ani 
rezignace na to, co musíme přijmout. Znamená to svobodně vstoupit 
do Božího plánu, učinit ho svým vlastním, poznat, že jeho vůle je nejen 
dobrá, ale že jde také směrem k naší svobodě, k našemu uzdravení, 
že jde směrem k životu. (Suzanne Giuseppi Testut) 

V našich rukou je pouze přítomnost. A aby v našich životech vládl Bůh, je 
nezbytné, abychom v přítomném okamžiku soustředili svou mysl, srdce 
a sílu na plnění Jeho vůle. Cestující v železničním vagonu nepomýšlí na 
to, že by čas příjezdu urychlil chůzí po chodbách. Zůstává sedět a nechává 
se unášet vlakem. Stejně tak, abychom dosáhli Boha, musíme pečlivě 
plnit jeho vůli v přítomnosti, protože čas plyne sám od sebe. Nemělo by 
být tak těžké pochopit, jaká je Boží vůle. Projevuje se to prostřednictvím 
našich nadřízených, Písma, každodenních povinností, okolností, vnuknutí 

atd. Osvíceni a podporováni každým okamžikem 
prostřednictvím Boží lásky bychom měli být schopni 
budovat svou svatost. Přesněji řečeno, když plníme 
vůli někoho jiného – samotného Boha – je to On, kdo 
v nás buduje svatost. (Chiara Lubich)  

Úkol dne – snažit se přijmout Boží vůli ve svém životě 

Přijmout Boží vůli v našem životě neznamená myslet si, že vše půjde hladce a bez obtíží. 
V Getsemanské zahradě se Ježíš rozhodl plnit vůli svého Otce, ale to nezabránilo tomu, 
aby byl zatčen. Trpěl a následně byl ukřižován a zemřel. Tím, že vstoupil do Otcova 
plánu, se jeho utrpení stalo pro Něj i pro každého z nás určitým způsobem života. 
Pokusme se tento týden být malým světlem naděje pro ty, kteří se ocitli v zoufalé 
situaci. Zavolejme někomu, kdo je nemocný; nabídněme jídlo někomu, kdo žije na 
ulici... 
Boží vůle je v mém životě něco velmi konkrétního. Snažím se tedy konat tady a teď to, 
co si myslím, že po mně Bůh chce. Uklidit si pokoj, připravit jídlo, učit se, poslouchat 
rodiče, dokončit zprávu, kterou nechci napsat, modlit se nebo jít na mši, ale také si hrát, 
přečíst si dobrou knihu, jít s rodinou na procházku... Tento týden si 
několikrát denně udělejme čas a zeptejme se sami sebe, co by Bůh 
chtěl, abych právě v této chvíli udělal.  
Jednoho dne hrál sv. Dominik Savio fotbal, při té příležitosti jej vyrušil 
Don Bosco a zeptal se ho: „Řekni mi, Dominiku, co bys udělal, kdybys 
zjistil, že Ježíš přijde za 5 minut?“  „Pokračoval bych dál ve hře!“ 

odpověděl Dominik. Občas je Boží vůlí, abychom hráli fotbal…       
 

Buď vůle tvá jako v nebi, 

tak i na zemi. 



 
Trochu poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to možné, 
minula ta hodina. Řekl: „Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi 

ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš. “ 

Modlitební koutek 
Bože, v tichu tohoto dne tě přicházím poprosit o pokoj, 
moudrost a sílu. Chci se dnes dívat na svět očima plnýma lásky: 
být trpělivý, chápavý, laskavý a moudrý, vidět lidi kolem sebe 
tak, jak Ty je vidíš, a tak na každém vidět jen to dobré. Amen. 

Co řekl Ježíš svým učedníkům v Getsemanské zahradě? Odpověď najdeš v osmisměrce. 

J B D Í A B T I L D O M Ě JEŽÍŠ PETR 

A A K N Y N A M E S T E G JAN SMUTEK 

N D A E E T S M U T E K J OTEC KALICH 

A A L Š L E M A J M C T A MODLITBA ÚNAVA 

V R I U Ů O R P E T R Á K POSLUŠNOST JAKUB 

A H C K V D T L Ž E T P U GETSEMANY VŮLE 

N A H O D I N A Í E S S B ZAHRADA HODINA 

Ú Z E P O S L U Š N O S T SPÁT SMRT 

Odpověď : _ _ _ _ _     _     _ _ _ _ _ _ _     _ _ 
POKUŠENÍ 

 
 

Loudalčin vtip  
Přijde Mojše za rabbim a povídá: „Rabbi, chci se oženit a má nastávající je dcerou 
velkostatkáře Katze.“ 
Rabbi na to: „Ožeň se Mojše...!“ 
Mojše: „Ale ona je hrozně ošklivá!“ 
Rabbi: „V tom případě si ji neber…“ 
Mojše: „Ale dostane věno jeden milión!“ 
Rabbi: „Pak se s ní ožeň...“ 
Mojše: „Kulhá a je hloupá...“ 
Rabbi: „No tak tu si neber!“ 
Mojše: „Ale otec mě udělá spolumajitelem firmy…“ 
Rabbi: „No tak si ji vezmi!“  
Mojše: „Ale ona je hrbatá......“ 
Rabbi se zamyslí a pak řekne: „Víš co, Mojše, nech se pokřtít!“ 
Mojše: „A to mi nějak pomůže?“ 
Rabbi: „To ne… ale bude se s tebou trápit místní farář!“ 

 

 


