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 Spravedlivý, můj služebník, ospravedlní svým poznáním mnohé, tím, 

že sám na sebe uvalí jejich provinění. Proto bude mít svůj podíl mezi 

mnohými a s mocnými se bude dělit o kořist, protože vydal sám sebe na smrt 

a protože ho počítali ke zločincům. Zatímco on nesl hřích mnohých 

a přimlouval se za zločince. (Izajáš 53,11-12) 
 

Drazí bratři a setry, přátelé, 

 co teď ze všeho nejvíc potřebuje charita? Ptal jsem se pomocí sms 

do Hranic. Odpověď přišla záhy: Otče, ze všeho nejvíc potřebujeme Vaši 

modlitbu. A byl jsem utvrzen, abych nepovažoval své současné „nicnedělání 

a jenom modlení“ za prázdné. Rytmus mého osobního života získal celkem 

pevné rysy. Neměnné. Ráno se pomodlit Chvály. Posnídat, co se dá najít 

v ledničce. Pak pracovat na dvorku, skládat dříví, rovnat, chystat se v dalekém 

předstihu na další zimu. Vyčistit kotel, vynést popel. A už je tu čas Anděla 

Páně a oběda. Lednička opět napoví, co bude na talíři. Vařím z toho, co mi 

paní bezdomovkyně Růžena přinese z Lipníka. Ještěže ji tady mám, jinak bych 

asi umřel hlady. Přesto si napíšu na lístek, co by chtělo dokoupit, až pojedu 

v sobotu do Hyper Alberta do Hranic. Po obědě si trochu dáchnu (dreizehn, 

fierzehn – schlafen gehen), nezbytné kafe a už si to šine panáček do kostela. 

Sloužím mši bez účasti lidu - i bez kázání. Kostelní myši by tomu stejně 

nerozuměly. Následuje četba meditativní knihy od Juana Reye, španělského 

jezuity ve španělštině. Naštěstí už je v kostele docela obstojně a nepřimrzá mi 

hlava k lavici, když tu meditaci někdy prohloubím. A dále každý den jedno 

zastavení křížové cesty od Vojtěcha Kodeta. To je pastva pro mou rozháranou 

duši. Doporučuju všem. Moc podařená křížovka. Od pěti do šesti čekávám 

jestli někdo přijde na zpověď. A jen tak pro radost si šplíchnu desinfekčním 

sprejem ve zpovědním oplášťovaném koutu. Mimochodem už mám 

na zpovědní pažbě šest zářezů. A to se už těšívám na večeři. Nahrnu do sebe 

zbytky od oběda a je mi zase fajn. Píšu noty na připravovaný koncert 

na poděkování za ukončení této nečekané životní situace. Od osmi do devíti 

večer se ve spojení s dalšími křesťany ve světě modlíme rovněž na tento úmysl 

korunku k Božímu milosrdenství a růženec, já tam šupnu ještě večerní chvály 

z breviáře. Studium, četba, brnkání na kytáru, klarinet, modlitba před spaním 



a kolem půlnoci do hajan. „Do háje“ říkám si, zase jsem toho moc nestihl. 

Už jsem jako důchodce – nemám čas. Čas mám, ale naplánoval jsem si tolik 

všemožných aktivit a zabavení se, že opravdu stihnu jen něco málo. Už aspoň 

budu vědět, jaké to asi bude, až ze mě za pár let (asi za dvacet pět)důchodce 

bude. Konečně jsem si po dlouhé době přečetl 53. kapitolu Izajáše a jsem rád, 

že jsem zvládl i Markovo evangelium. Teď se chystám na nějakou pěknou 

papežskou encykliku a už několik týdnů se prokousávám Dějinami 

Portugalska (když teď můžeme cestovat prstem po mapě). 

 Modlitba by neměla chybět nikomu z nás. S tou se pomalu přesouváme 

postní dobou k Velikonocům. Velikonoce budeme letos prožívat každý sám 

doma. U televize. Zaplať Pán Bůh za ten dar. Že je to alespoň takto možné. 

Člověk si neuvědomoval před třemi týdny, že budeme prožívat svůj 

náboženský navyklý život zcela jinak. Díky této situaci, si my mnozí křesťané 

na Moravě i jinde, máme možnost prožít na vlastní kůži, jak se žije našim 

bratřím a sestrám katolíkům v Africe nebo Jižní Americe. Nemají mši každý 

týden v neděli v kostele. Nemají mši ani každý měsíc v neděli. Mnohdy čekají 

na kněze, který by jim odsloužil „naživo“ nedělní mši i půl roku. Nebo i rok. 

A žijí. Musí žít i bez nedělních mší a křesťany být nepřestávají 

ani bez nedělních mší. Jejich náboženský rozměr se odehrává a funguje 

v rodinách a taky při různých setkáních v kostele bez kněze. 

 Silně na mě asi před půl rokem zapůsobila kniha Josefa Prokeše, kněze 

z českobudějovické diecéze. Ten v jedné kapitole popisuje svou zkušenost 

z cest, které podnikal po světě kvůli doktorskému studiu. Dovolím si uvést 

alespoň malý úryvek: 

 … Podobně jsem to viděl u otce Norberta, v africké Tanzanii. 

V oblasti, kde působí, jsou jednotliví kněží více jak padesát kilometrů od sebe. 

Aby řídká síť přítomnosti kněží nebrzdila duchovní život lidí, scházejí se sami 

jednou týdně v místech, kde žijí. Díky tomu nemusejí nikam cestovat, což 

pro ně znamená velkou úsporu času. Skupinky se potom scházejí společně 

na mši svaté, která se slouží tak často, jak je to v možnostech kněze. 

 Velmi zajímavá byla pro mě v tomto ohledu také návštěva malého 

městečka Flavio Alfaro v jihoamerickém Ekvádoru. Dva kněží měli společně 

na starosti dvě stě padesát kostelů! Když jsem se udiveně ptal, jak je to 

prakticky možné, místní farář, don Antonio, mi začal v klidu vysvětlovat, že 

u každého kostela je komunita vedená laikem, který se o ni stará a komunikuje 

s knězem. Každou neděli se sami sejdou, společně chválí Pána, zpívají, čtou 

Písmo a modlí se za své rodiny a za kraj ve kterém žijí. Čas od času je navštíví 

kněz. To je pro celou komunitu velká slavnost. Dva kněží, které jsme 

ve Flavio Alfaru potkali, byli na tom místě dva roky. Za tu dobu už stihli 

navštívit polovinu kostelů. V té druhé polovině ještě nebyli. O ty se starají 



prostřednictvím dopisů a vysílání místního rádia, kde má farář svůj pořad, jímž 

se snaží povzbuzovat a formovat jemu svěřené komunity. 

 Tyto návštěvy byly pro mé přemýšlení důležité, protože jsem viděl, že 

to jde i jinak. Že je možné žít své křesťanství autenticky a intenzivně i v jiných 

strukturách, než na které jsme zvyklí u nás. A odstup, který jsem v těchto 

oblastech získal, mi umožnil poznat, že některé věci v naší (evropské) 

struktuře nám opravdu pro hlásání evangelia svazují ruce. Jsou sice dobré, ale 

jejich udržování nás vyčerpá natolik, že ztrácíme schopnost dělat to, k čemu 

nás Pán povolal a založil, totiž abychom šli do celého světa a hlásali jeho 

radostnou zvěst. 

 Tolik otec Josef Prokeš. Chtěl jsem vás touto citací z jeho knihy 

uklidnit. Volal mi před týdnem jeden kamarád, a že s kýmsi mluvil po telefonu 

a ten člověk si posteskl: „Člověče, tak to letos asi žádné velikonoce nebudou.“ 

Drazí bratři a sestry, můžeme po přečtení výše uvedených úryvků s tímto 

telefonním povzdechem souhlasit? Nikoli. Velikonoce totiž kupodivu letos 

opět budou! Akorát že trochu hodně jinak. Letošní Velikonoce mohou být 

silným zážitkem bez ohledu na místo, kde je budeme prožívat. Vězte, že takto 

je letos prožívá celá planeta, letos opravdu celá planeta a ne jen někteří 

„smolaři“, kteří se holt narodili do blbé země. 

 Od Květné neděle, kterou začíná svatý týden, kdy se čtou pašije, už je 

to jen krůček ke čtvrtku, kdy při ranní mši v olomoucké katedrále, zcela sám, 

arcibiskup Jan požehná nové oleje. Kněží tam nebudou. Běžné je při oné mši 

obnovit kněžské sliby. To se letos uskuteční někdy jindy. Snad. Večerní mše 

na Zelený čtvrtek nám připomíná Ježíše, kdy slavil první eucharistii (radostné 

díkůvzdání), lidově první mši. Pak odchod s učedníky do getsemanské zahrady 

a čekání na příchod zrádce. A už tu bude Velký pátek. Pátek, to je Ježíšův 

výslech, mučení, křížová cesta a pozvolné umírání na kříži. V pravdě bolesti 

naše on vzal na sebe a za nepřátele se modlil. Od pátečního soumraku 

a sobotního rána je ticho a klid. 

 Večerní sobotní obřady nám potom dávají prožít celé dějiny spásy. 

A vrcholem těchto obřadů je Radostná zpráva o Kristově zmrtvýchvstání. 

Právě Kristovo vítězství nad smrtí dává našemu životu směr a cíl. Smysl 

našeho života je v účasti na životě věčném ve společenství lásky Boha Otce 

i Syna i Ducha svatého a všech, kteří byli přijati do stavu svatých. Život věčný 

– to je náš cíl. A tak mi dovolte drazí přátelé, abych Vám všem popřál 

pokojné, radostné byť trochu neobvyklé, ale neméně hluboké prožití 

Velikonočních svátků. Kristus vpravdě z mrtvých vstal. Aleluja    Padre Pedro 
 

Zpovídání  

Každý den od 17 do 18 hodin, kromě nedělí a velikonočního třídenní, lze 

přistoupit ke zpovědi v kostele v Jezernici. Lze se zpovídat i po velikonocích.  



Rozpis bohoslužeb 

 Protože se nemůžeme účastnit mše svaté v kostele, využívejme přenosů 

bohoslužeb vysílaných přenosem v TV Noe, Radiu Proglas a České televizi. 

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy 

bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít 

na webu: www.mseonline.cz. 
 

 Biskupové vyzývají ke společné modlitbě každý večer ve 20 hod. 

Každý se má podle svých možností zapojit alespoň modlitbou Otče náš 

a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžence.  

 

Žalmy a myšlenky k evangeliím lze najít na www.liturgie.cz v kalendáři. 

Mimořádné a vyhlášené sbírky budou přesunuty na pozdější dobu (sbírka na 

adopci, na kněžský seminář,...) 

Dokončení postní aktivity bude přesunuto na později – lístečky nevyhazujte 

Pomazání nemocných bude přesunuto na vhodnější čas. 

Pokladničky postní almužny budou přinášeny … až budeme chodit na mše  

  

Datum Den Bohoslužby 

5.4. Ne Květná neděle 

6. – 8.4. Po - St Dny svatého týdne 

9.4. Čt Zelený čtvrtek 

10.4. Pá Velký pátek 

11.4. So Bílá sobota 

12.4. Ne Zmrtvýchvstání Páně 

13. – 18.4. Po - So Dny velikonočního oktávu 

19.4. Ne 
2. velikonoční – neděle Božího 

milosrdenství 

20. – 25.4. Po - So 2. týden velikonoční 

23.4. Čt Sv. Vojtěch 

25.4. So Sv. Marek 

26.4. Ne 3. neděle velikonoční 

27.4. – 2.5. Po - So 3. týden velikonoční 

29.4. St Sv. Kateřina Sienská 

2.5. So Sv. Atanáš 

3.5. Ne 4. neděle velikonoční 

http://www.mseonline.cz/
http://www.liturgie.cz/


Slavení letošních velikonočních svátků: 

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů  
Milí věřící, bratři a sestry, 

 Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého 

liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. 

 Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, 

tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, 

případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci 

vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom 

přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, 

světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a 

rozechvěním zpíváme. 

 Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. 

 Z celého srdce Vám žehnáme  Čeští a moravští biskupové 

 

Radio Proglas 

pondělí 6. 4.,  18.00: mše svatá ze studia Radim s kapucíny z Olomouce 

úterý 7. 4.,  18.00: mše svatá ze studia Proglasu 

středa 8. 4.,  18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze 

Zelený čtvrtek 9. 4.,  17.30: mše svatá na památku Večeře Páně z kostela 

 sv. Jakuba v Brně 

Velký pátek 10. 4.,  15.00: obřady na památku Umučení Páně ze studia 

 Proglasu 

Bílá sobota 11. 4.,  20.30: velikonoční vigilie ze strahovského kláštera 

Velikonoční neděle 12. 4., 9.00: mše svatá z komunitní kaple salesiánů 

 v Brně-Žabovřeskách 

Velikonoční pondělí 13. 4., 9.00: mše svatá ze studia Proglasu 

 

Česká televize 

Zelený čtvrtek 9. 4.,  17.30, ČT2: mše svatá na památku Večeře Páně  

   z kostela sv. Jakuba v Brně 

Bílá sobota 11. 4.,  20.30, ČT2: velikonoční vigilie z baziliky Nanebevzetí 

   Panny Marie na Strahově 

 

http://www.proglas.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/


Televize Noe 

pondělí 6. 4. 
 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty 

 12.05: mše svatá z kaple Telepace 

 18.00: mše svatá z kaple Telepace 

úterý 7. 4. 
 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty 

 12.05: mše svatá z kaple Telepace 

středa 8. 4. 
 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty 

 12.05: mše svatá z kaple Telepace 

 18.00: mše svatá z kaple Telepace 

Zelený čtvrtek 9. 4. 
 18.00: mše svatá na památku Večeře Páně s papežem Františkem  

  z baziliky sv. Petra 

Velký pátek 10. 4. 
 18.00: památka Umučení Páně s papežem Františkem z baz. sv. Petra 

 21.00: křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra 

Bílá sobota 11. 4. 
 21.00: velikonoční vigilie s papežem Františkem z baziliky sv. Petra 

Velikonoční neděle 12. 4. 
 11.00: mše svatá s papežem Františkem z náměstí sv. Petra 

 18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě 

Velikonoční pondělí 13. 4. 
 10.30: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě 
 

Stručná nabídka prožívání jednotlivých dnů: 
 Zajisté si ani Vy neumíte představit, že byste Velikonoce neprožívali 

v kostele. Bohužel vypadá to tak. Přestože nebudeme v kostele, neznamená to, 

že bychom dny Velikonoc nemohli dobře, smysluplně a hlavně s Pánem 

Bohem prožít. Velikonoce jako svátky s židovskou tradicí, se slaví jak 

v kostele, tak i doma v rodině. Nápomocen nám může být breviář, kdy se 

spojíme v modlitbě s celým světem a můžeme v něm zaslechnout Boží hlas. 

Dále využijeme přenosů bohoslužeb sdělovacích prostředků, ale inspirovat se 

můžeme i krátkými videi s nabídkou prožívání velikonoc v rodinném kruhu. 

Videa naleznete na: www.youtube.com  a do vyhledávání zadáte Velikonoce 

v rodině. 

http://www.tvnoe.cz/
http://www.youtube.com/


Zelený čtvrtek 

Mše na památku večeře Páně, lásku projevil tím, že posloužil otrockou 

prací, dal sám sebe jako pokrm. Po skončení mše sv. je přenesen 

do Getsemanské zahrady, aby s námi přebýval i nadále. 

 Slavnostní hostina jako symbol lásky a pospolitosti – společná večeře 

 Inspirace židovskou večeří – nekvašený chléb, hořké byliny, hroznová 

šťáva, zpěvy, ležení u jídla 

 Čtení příběhu o veřejích dveří natřených krví beránka, vzpomínání 

na Boží dobrodiní v naší zemi nebo rodině, povídání o poslední večeři 

Pána, zrada Jidáše a přátelství sv. Jana 

 Četba 13. kapitoly Janova evangelia a dalších 

 Posloužení druhému podle vzoru umývání nohou (jako symbol lásky 

projevené obětí a službou), udělat druhému radost během celého dne, 

třeba i skrytě, a večer si za tyto skutky umět poděkovat 

 Zaměřit se na potřebné kolem nás – ať už zatelefonovat, napsat, 

nakreslit obrázek 

 Vytrvalá modlitba v domácích getsemanech – bdící stráž spojující 

domácnosti 
 

Velký pátek 

Památka umučení Páně činí tento den vážným a usebraným, bohoslužby 

začínají i končí tichem, částmi obřadů jsou pašije, přímluvy, uctívání kříže 

a sv. přijímaní, kdy v této situaci zvládneme 3 části z pohodlí domova. 

 Pašijový příběh nesmí chybět – četba každý sám, rozdělení rolí, 

zpívaný, převyprávěný, divadelně zpracovaný, modlitba křížové cesty 

 Přímluvné modlitby za církev, za celý svět, … prosíme tě, vyslyš nás 

 Uctívání kříže – vycházkou ke kříži v přírodě nebo do otevřeného 

kostela, ale i oprášením, ozdobením, domácího kříže; dotekem, 

políbením, úklonou nebo jen tichým pohledem 

 Modlitba žalmu 22 
 

Bílá sobota 

Nejdůležitější a nejkrásnější liturgie celého roku. Je dobře, že trvá 

v kostelích tak dlouho a všichni se snaží ze sebe vydat to nejlepší. Je složena 

ze 4 částí: bohoslužba světla, slova, křestní a eucharistická. První 3 části lze 

prožít i v rodině. Stejně jako bohoslužby, i v rodině začínáme slavit po západu 

slunce, slavnostně oblečeni, vyzdobeno květy. 

 Jako symbol ohně (můžeme i my zapálit oheň) zapalme svíci 

a poděkujme za světlo, které zahání tmu a kterým je Ježíš, jehož 

nepohltila tma – modlitbou nebo zpěvem písně o světle 



 Četba jednotlivých čtení a žalmů – v misálku nebo na www.liturgie.cz, 

dětem propojit s obrázky, stínovým divadlem, dospělým s komentářem 

– mít na paměti, že jednotlivé etapy dějin spásy předznamenávaly 

Ježíšův kříž a vzkříšení a připravovaly na to celý svět. Nesmí chybět 

evangelium – dobrá zpráva o zmrtvýchvstání 

 Obnova křestních slibů – kladení otázek (ano, ano, věřím, věřím), 

prohlížení křestních roušek, fotografií, povídání o křtech, zapálení 

křestní svíce, poděkování za křest a další svátosti, modlitba vyznání 

víry 

 Nezapomenout na 2 radostné zpěvy – Sláva na výsostech Bohu a trojí 

zvolání Aleluja, ale i jiné písně 

 Zpestřit večer tancem, třeba židovským 

 Požehnání pokrmů a slavnostní večeře (ještě slavnostnější než kdy 

jindy) 
   

Co nás čeká a nemine:  (Jez – Jezernice, Lou – Loučka, Pod – Podhoří) 

Nic moc. Akce budou obnoveny až po skončení epidemie. Ale něco přece. 
 

 

Kdy Kde V kolik O co půjde 

9.4. Doma 19-24:00 Společné propojení stráží v Getsemanské 

zahradě dle rozpisu 

10.4. Doma 14:00 Spojme se všichni v modlitbě křížové cesty 

10.4. Doma Jak to vyjde Začínáme se modlit novénu k Božímu 

milosrdenství každý den do neděle 19.4. 

10.-11.4. Doma 19-12:00 Společné propojení stráže u Božího hrobu 

dle rozpisu 
 

 

Májové pobožnosti: 

Pokud bude možnost scházet se, bude to takto: 
 

Jezernice Po, Pá – po mši, Ne – litanie 

Loučka Po, Pá v 18:00, St – se mší 

Podhoří Denně v 18:30 

 

Modlitba pro čas epidemie (nejen pro jezuity) 

 Kerry Weber, výkonná editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických 

jezuitů  

 Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc 

a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, 

http://www.liturgie.cz/


když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující 

lásku. 

 Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim 

navrátí sílu a zdraví. 

 Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním 

vzájemně si pomáhat. 

 Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná 

hranic, se nás netýká. 

 Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté 

a smutné době. 

 Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. 

 Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu 

a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. 

 Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží 

všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je 

ochraňuj a dávej jim svůj pokoj. 

 Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou 

a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby 

věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné 

epidemie v budoucnosti a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj 

na zemi společně usilují. 

 Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně 

nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, 

a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti 

vystřídá tvůj pokoj.      Ježíši Kriste, uzdrav nás. 
 

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera 
 

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. 

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. 

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. 

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. 

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, 

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, 

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, 

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. 

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. 

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. 

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. 

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, 

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, 

chovali se jako páni světa a vládci stvoření, 

upravovali si zákony i pravidla myšlení. 

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, 

a absolutní je už jen naše nabubřelé já. 



Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. 

  

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. 

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. 

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, 

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. 

Jiní prchají před válkou, která se vede proto, 

Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, 

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. 

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, 

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo 

i bídu chudáků v rozvojových zemích. 

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, 

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, 

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, 

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, 

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. 

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, 

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit 

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. 

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. 

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí 

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země 

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. 

  

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. 

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, 

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. 

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. 

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. 

Obrať nás a my se k tobě vrátíme. 

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. 

Vrať nám radost ze své ochrany 

a bezbožné budeme učit tvým cestám, 

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. 

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, 

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. 

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, 

nechat se vést moudrostí tvého slova, 

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, 

království spravedlnosti, lásky a pokoje. 

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, 

že nás, Bože, nezklameš. Amen. 


