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misii –
církvi 

obnoveny biblické služby: dílu služby, 
k (viz Ef 4,8-14).

týden sejít v m

Pánu Ježíši.

2
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Výzva k misii v Rusku

konkrétní program k misii Ruska:
Jde

-li sám a klesne, nemá nikoho, kdo by 
ho zvedl.“ y-

– to znamená samoty, v ústraní od své 
bratrském 

:
20-

á-

21:00-
1)

21:05-21:30 zp
21:30-

Postní den do 17:00
5:40 vstávání

6:00-6:30 –
6:30-

modlitby)
V

8:00- svatého 
9:00-

9:30-10:00 volno 
10:00-
11:00-11:30 reflexe
11:35 modlitba – první slovo z

42

webových stránkách (http://vkpatriarhat.org.ua/ 
cz/?category_name=rozjimani-nad-bozim-slovem). Dru

ovilo, když si toto slovo 
opakovali každý den 7krát.

poví své problémy a ostatn
s u-
vat se k

íklad 

y-

n-

i i ve o-
gramu bez r

po
– chlebem,

ená služba. 

í-
ce bez výjimek. 

Kristovu, aby došlo k nejen k
lidského uvažování k Boží moudrosti, ale i od lidské životní praxe 
k

bud
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malé skupince sdílet, jak 
j-

k osvobozování z otroctví sebeklamu, 
v
po ní se Slovo stalo T
lem skrze poslušnost víry. (Lk 1,45)

„Od této chvíle v je vzbu-
é-

nu Trojjediného Boha.

P e pravd víry: a jiné 
. P

video- , které jsou v

o
o

e
v
justice, okultismu, událostí, které se odehrály za týden v a

á-
budování a nedošlo k vzájemnému neporo

ovzbuzení 
(viz 1Kor 14,3). 

mladými lidmi, studenty a hledající inteligencí. 

P o-
modlitby anebo 

4

11:55-1
12:00-13:00 modlitba –
13:00-
14:55-
15:00-16:00 modlitba – páté, šesté, sedmé slovo z
16:00-
16:20-

2)
17:00-
17:30- 3)
18:00-18:05 páté modlitební zastavení
18:05- í
20:00-21:00 prorocká modlitba dle Ez 37 

21:05-

Úterý: 
5:40 vstávání
5:55-6:00 první modlitební zastavení
6:00-
6:30-7:30 liturgie
7:30-
8:00-9:00 modlitba – pravdy o Duchu svatém
9:00-9:05 druhé modlitební zastavení 
9:05- modlitby 
9:30-10:00 modlitba jednoty a moci dle Mk 11,23 
10:15- 4)
11:40- 5)
12:00-
12:05- 6)

Materiál k
http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31289
k

u-
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20- í-
šeného

Emauzy
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Jeruzaléma a když se k i-
pojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: „O 

Jeden z nich, Kleofáš, 
„Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, který nevíš, co se tu v

dnech stalo.“ On se zeptal: „A co se stalo?“ „Ježíše 

a smrt... a my 
jsme doufali, že On je ten, který má vykoupit Izrael.“

i-

y
ykládal Písmo. Brzy nato se 

oni Ho poznali, ale On zmizel jejich 

á-

Tvém bratru, který se se mnou modlí.

b) Citování Božího slova (5 minut): všichni opakujeme: „Tu se jim 

c) Modlitba podle Božího slova „Je-
ho-šu-aa-aa-aa*“ a jeden dodá: „
v trovi!“

d) (5 minut): Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo. 

* „Je“
– „ho“

– „šu“ – „á“ vydechni dlouze, bez 
hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“

40

„Kdo bude vzývat jméno Hospodinovo, bude spasen“ (Sk 2,21) To jméno 
je Ježíš, nebo aramejsky Jehošua. Tento kratinký úsek modlitby je prv-
ním krokem – .

o-
a-

jící výzvou: „Šéma Izrael, miluj Hospodina svého Boha celým svým srd-
cem, celou svou duší a vší silou.“ K

osloven
výzva: „Šéma Izrael“, to znamená – „Slyš, Boží bojovníku!“) V
pravá podstata lásky k „... kdo ztratí 

(Mk 8,35, srov. Lk 14,33) Prak-
h-

Boží všemohoucnost a v Boží 
í-

šovými slovy: do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ (Lk 

Písma svatého. Tento 
d-

Bibli je sedmý den posvátný. V tví je spojen s Kristovým 
Písmu je uveden rytmus sedmi 

Po sedmi letech se znovu vrátí k

Písma má být nejprve 

církvi bylo prorocké centrum –
pokrm v o-

konkrétní slovo života a výklad k
duchu ateistické kritické teologie 

(HKT). Jde o praktickou aplikaci do života, která musí vést k osobní zku-
šenost
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Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tradi-
t-

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
uléhání (tedy 7x za den). 

+ Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
„Effatha!“ „Já jsem svévolník. Já jsem hédonista. Já 

.“ 
„Marana tha!“ „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade 

mnou!“ (5x)
„Šéma“ (Slyš)

celým srdcem, celou duší a vší silou. Nyní ztrácím svou duši pro Tebe a 
pro evangelium.“  

Slovo života: (citát z u-
je 3x /http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15629/)

„Od + ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (3x)

ho využít i prakticky. Boží slovo

é-
jídle, pití, 

v –
v o-
ha.

v Bohu je postaven na pokání. 

– slovem effatha – „Já jsem svévolník, já jsem 
A pak obrácením se na svého Spasitele slovy: 

„Marana tha – (1Kor 16,22) a vzýváním svatého jména 
Ježíš, v o-

e svou 
prosbu. Tato krátká modlitba je modlitbou dokonalé lítosti, kterou bude 

6

Zjevení v
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Galilei, kterou jim Ježíš
u-

(Mt 27,16-19) 

á-
-li

co smrtícího, neuškodí jim. Na nemocné budou klást ruce a uzdraví se.“ 
(Mk 16,16-18).

vámi po všechny dny, až do skonání 
(Mt 28,20) Ježíš byl s apoštoly a je i s námi, jen my musíme být 

s
i dnes, ale podmínkou je hlásat v
za Krista dát i život. 

První zázrak – uzdravení chromého (Sk 3,6): Petr s Janem vydali o 
„Stalo se to ve jménu Ježíše 

mrtvých.
(Sk 4,10-12)

víru apoštola Pavla byl v
á-

li.“ (Sk 19,11-12)
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jsme s Ním jedli a pili po Jeho zmrtvýchvstání...“ (Sk 10,39n)
Apoštol Pavel píše: „Vyznáš- -

li ve svém srdci, mrtvých, budeš spasen.“

Galileji) ukázal nich je do-
posud na živu.“ (1 Kor 15,1-6)

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Kristus 
se ukázal v

c) Modlitba podle Božího slova 
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „ téže moci jako 
u apo “

.

– viz další strana)
a) Zamyšlení nad Božím slovem
V

ikrát

z
a

apoštolé o všech událostech – zjevení Ježíše Marii Magdalé-
38

oh
ve jménu Jehošua!“
Všichni vysloví s vírou jméno Je-ho-šu-á-á-á (z 
tvých rukou i z trojího dlouhého vydechnutí vychá-

dru jezera)!, a to 
ve jménu Jehošua!“

Je-ho-šu-á-á-á.

i
Je-ho-šu-á-á-á. Amen!

Boží moc 

„Sedmkrát za den...“ (Ž 119,164). Starozákonní i 
novozákonní církevní tradice zachovávala denní modlitební rytmus. Ten-

a-
né v dnešn
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ducha.“ Je-ho-šu-á-á-á)

(Kol 2,12)
Opakuj jméno Boží Je-ho-šu-á-á-á „spo-

íšeni“ Je-ho-šu-á-á-á)

svatého.“
Opakuj jméno Boží Je-ho-šu-á-á-á m-

Je-ho-šu-á-á-á).

4) Modlitba jednoty a síly 
JE - HO - ŠU - Á

„JE“ o-
mím si v ediného Boha (Otce).
Podruhé s „HO“ a

„ŠU“ a

„Á..“
skrze mé ruce vychází Boží moc 

z mého nitra a hora – viz Mk 11,23, se zvedá...
Á...

Horu zvedá Boží moc, ne já. Já pouze spolupracuji vírou a „nepochybuji 
ve svém srdci“. (Mk 11,23)

Jeden v „
zla nad Ruskem, mocí Božího jména zvedni se 100

Je-ho-
šu-á-á-á.

,
mocí Božího jména zvedni se !“

Je-ho-šu-á-á-á.
,

mocí Božího jména zvedni se 100.000 kilomet
Je-ho-šu-á-á-á. Amen!“

8

íšova
slova, kterými v Ním má stát. Na-

a-
ní íchozí 

– a ti: „Pán skute
zských

s nosti. Ale najednou vidí upro-

– mysleli si totiž, že vidí ducha – „Pokoj vám!
Podívejte se na mé ruce

a n aso
a kosti, jak to vidíte u mne.“ A ukázal jim ruce a nohy. Aby jim dal bez-

potom, co Ježíš odešel. 
v

v mrtvých. 
b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Podí-
vejte se na mé ruce – “
c) Modlitba podle Božího slova

o-

: „Ježíši“ a jeden dodá: „Ty jsi to. o-
týkám.“

d) apoštoly setkání 
s „Ježíš, Ježíš“.

Zjevení Tomášovi
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Tomáš v pochybnostmi než
ova

s-
tují: Tomáš však nesdílí jejich radost. Zpráva, že Ježíš 
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se zjevil v avit
„Jestliže neuvidím v Jeho

ožím svou 
ruku do rány v Jeho podmínky zní ne é-
ho Tomášem. Tu se mezi nimi znovu obje-
vuje d-

opa-
kuje slova, která Tomáš prones

ící.“
domuje si svou 

touto nev
láskou dívá a on na

e
celým srdcem vyznává: „Protože jsi 

ili.“ 

e-
sílu Jeho všemohoucnost. Mám však skrze 

Ježíšem, svým Pánem a svým Bohem. 

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Vztáhni 
svou ruku a vlož ji do mého boku.” (J 20,27)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): :
„Ježíši“, a jeden dodá: „

”

d)
„Emanuel“. (Toto jméno znamená – –

Ježíš s námi!)

(pokloním se)

(pokloním se)
36

V duchu hledím na 
opakuji: „Je-ho-šu-á-á-á“.

2) Miluj Boha 
Jak milovat Boha? Jak ztratit svou duši pro Krista? Znamená to být 

ížem vedle Ježíšovy matky a v duchu 
oví:

Je-ho-šu-á-á-á)

a) o-
ížem.“ Opakuj 

myšlence: „ “
Je-ho-šu-á-á-á)

Je-ho-šu-á-á-á
v myšlence: „ “

Je-ho-šu-á-á-á).
Je-ho-šu-á-á-á

v myšlence: „ztrácím svou duši pro Tebe“
– nyní ztrácím (všichni 

Je-ho-šu-á-á-á).
Je-ho-šu-á-á-á

v myšlence: „ “
Je-ho-šu-á-á-á).

keré jeho pýchy a všech 

Všichni odpoví: „Amen, amen, amen!“
Krista 

Ježíše, v
i svou smrt skr

„Žízním.“ y-
sloví: Je-ho-šu-áá-áá-áá)

„Eloi, Eloi, lema sabachtani.“ (všichni 
Je-ho-šu-áá-áá-áá)

„Dokonáno jest.“ o-
Je-ho-šu-áá-áá-áá)
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Úterý: 
5:40 vstávání
5:55-6:00 první modlitební zastavení
6:00-
6:30-7:30 liturgie
7:30-
8:00-9:00 modlitba – pravdy o Duchu svatém
9:00-9:05 druhé modlitební zastavení 
9:05- modlitby 
9:30-10:00 modlitba jednoty a moci dle Mk 11,23 

Modlitba jednoty a moci
1) dokonalá lítost (5 minut)
(poloha –
a) Jeden pronese: „Jsem svévolník.“ „Svévolník nehledá ve vážné 

.“ Uv domím 
si konkrétní svévolnost a potichu opakuji: „Jsem svévolník, jsem svévol-
ník...“ (1 minuta)

b) : „Hédonismus jídle, v pití, 
– závislost na 

“
„Jsem hédo-

nista, jsem hédonista...“ (1 minuta). 
c) Jeden poví: „Odsuzování bližního: u-

j-
vyšší normu.“ (1 minuta).

:

„Kdo bude vzývat jméno Hosp tomto 
jménu byli uz
4,10). V -ho-šu-

tom okamžiku v Bohu a 
v Jeho slovu (srov. J 15,7)] 

10

o-

21:00- 1)
21:05-21:30 zp
21:30-

**********************************

5:40 vstávání

6:00-6:30 – ranní c
6:30-

a) Zamyšlení nad Božím slovem
V arie 

do zahrady, kde byl Ježíš pochován. Nedaleko od hr
Zjevuje se jim Vidí ho, jak sestupuje z nebe, odvalu-

je údivem hledí na
i

sníh ážící

evení s
„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který 

(Mt 28,5-7) 

í-
lém rouchu. Ti 

(Lk 24,5-6)
duchu nev

tomto duchu však Ježíš není. Skrze po-
kání musím z tohoto ducha vyjít, abych se setkal s živým Ježíšem. 

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: 
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c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Ježíši“ a jeden dodá: „Ty jsi vstal z mrtvý “

(5 minut): „Ježíš 
vstal z mrtvých!” „Zmrtvýchvstal Ježíš náš Pán“.

a) Zamyšlení nad Božím slovem
kem 

hrobu, 
a tu se podruhé setkává s á-

„Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“

Myslela, že je to zahradník 

é-
„Rabunni!“,

Ježíš se ptá i tebe: „Koho hledáš?“

odpovídá: „Já jsem s tebou po všechny dny tvého života.“ (srov. Mt 28,20) 

b) Citování Božího slova (5 minut): všichni opakujeme: „Ježíš 
(J 20,15)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): jaké kon-
: na alkoholu, , strachu,

kariérismu, prokletí, okultismu...
: „Rabunni“ a jeden dodá: „

osvobodil z h “

34

jih, prorokuj k „Ko amar Adonaj 
Jahve Elohim!“ (3krát)

„ z jižní hranice a
na celý ruský národ. “ (
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

západ, prorokuj k „Ko amar 
Adonaj Jahve Elohim!“ (3krát)

„ od západní hranice a
“ (

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

sever, o prorokuj k „Ko amar Ado-
naj Jahve Elohim!“ (3krát)

„ ze severní hranice a
“ (

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

„Když jsem prorokoval, jak Jsi mi roz-
kázal, vešel do nich Duch a oni ožili a postavili se na své nohy a byl to 
zástup velmi, velmi veliký.“(Ez 37,10)

, Alelu,
Ale

********************************

é strany a šesté modlitební zastavení 
21:05- avení 
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L.: V Dej, dej….“ (všich
vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

dne v S vírou í-
mám…“. ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

sv
v první církvi. Z (všich-

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Nemají v
e-

chu „ááá“ volej srdcem k Hospodinu: „Dej ruskému národu v plnosti 
Letnice!“ ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Ty, Hospodine, Bože, dáváš v plnosti svého Ducha. Já ho zástup
JE-HO-

ŠU-Á-Á-Á)
m ruský ná-

rod. ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Když jsem prorokoval, kosti byly pokryty šlachy a svaly a navrch se 
po

následujícímu prorokování: obracím se nejprve k vý-
chodu, prorokuji k abiky 
Božího jména „Je-ho-

e s h-
nutí „á-á rem na 

ovým 
stranám.]

východu. Prorokuj k : „Ko amar 
Adonaj Jahve Elohim!“ (3krát)

„ z východní hranice a
“ (

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

12

(5 minut):
jmé a klaním
se až k sti.

(pokloním se)
Zjevení ženám

a) Zamyšlení nad Božím slovem

-
z
jako blouz -11).

Znovu se vrátili ke hrobu a když odtud odcházely, sám Ježíš je po-
Ženy se vrhly k Jeho nohám, objímaly 

„Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)
adu psychologických metod 

k
– jedi-

nému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“

u-

„Neboj se!“
b) Citování Božího slova (5 minut): Prožívám setkání žen s Ježí-
šem, a nyní i své setkání s Ním. 
Všichni opakujeme:
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

ám tento strach 
Ježí

: „Ježíši” jeden dodá: „ “
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(5 minut):
„Adoramus te Domine“, což znamená „Klaníme 

se Ti, Pane“

(pokloním se)

**********************************
modlitby)

V

8:00-9:0

a) Zamyšlení nad Božím slovem
dky.“

(Sk 1,8) e-
te d a-
leko ...“ (Sk 2,38-39)

ého!
Znamená to vycházet z
do pravdy, ze smrti do ži e-
ní sebe.

poznání a k realizování ! „Duch 

naší duše ustoupit! 

nás je otrá-
– –

nás, 

.

32

elé

Boží. „ ímám, 
“ ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

i-
u-

svatého Vladimíra. S vírou 3krát opakuj Boží jméno a y-
(

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Prorokuj dále! 3krát v „Ko amar Adonaj Jahve 
Elohim!“

„Já, Hospodin, Vám dám šlachy – ducha modlitby!“
L.: Srdcem volej: „Dej, dej, dej…“ (

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
L.: Hospodine Bože, nyní dáváš ducha modlitby – šlachy. 

s (
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Kris
3krát s

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Dále prorokuj. 3krát vyslov: „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“
Potom dodej: „Já Hospodin dám vám svaly – .“
L.: Volej za celý ruský národ: „Dej, dej, dej…“ ( o-

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
L.: Ty, svatý Bože, nyní dáváš ruskému národu svaly – á-

zání. Za celý národ srdcem volej: „ sílu – á-
zání.“ ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

ání.
d-

cem … (vš JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

„Ko amar Adonaj 
Jahve Elohim!“

Potom dodej: „
“ (Sk 2,42).
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obno

Ny

v Duchu a postavil upro Sy-
– a-

i-
ce suché jsem: 
„Ty to víš Panovníku, Hospodine, (že Tvou silou mohou).“ (Ez 37,1-3)
V ó-

e-
chu i ty vyznávej svou víru: „Hospodine, Ty “
( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Boží všemohoucností vstal z mrtvých i Ježíš Kristus! 

„ mrtvých.“ ( y-
sloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Kris
Rusko bude 

eno!“ ( loví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

L.: Vyznal jsi víru v Boží všemohoucnost. 
o-

o-
„Sy-

s-
kého národa: Slyšte Hospodinovo slovo!“ „Ko amar Adonaj Jahve Elo-
him!“, což znamená: „ “ (všichni 

„Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“)
L.: „Já, Hospodin dám vám Ducha a vy, ruský lide, skrze pokání oživnete.“
L.: 3krát opakuj svaté Boží jméno Jehošua a srdcem volej: „Dej, 

dej…“ ( JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

14

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: me-
(Sk 1,8)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Ježíši“ a jeden dodá: „

“
(5 minut):

Duch svatý a v tuto chvíli Ho s vírou a v
Hymnus „Veni Creator Spiritus“ anebo „Carju nebesnyj“

jazyku; srov. Sk 2,4). 

a) Zamyšlení nad Božím slovem
(srov. 

Lk 12,49- oží lásky – agapé – který 

.“
Duchem svatým, spaluje už zde na zemi strusku

našeho egoismu a a
vdy.

o-

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: 
!‘“ (srov. Lk 12,49-50)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

„Ježíši“ a jeden dodá: „ o “
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(5 minut): o-
muji realitu: 

í „Duchu Boží“ . 15)

Dar proroctví
a) Zamyšlení nad Božím slovem
V „

duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 14,1-3) 
„Kdo však prorokuje, mluví lidem k budo-

Pro
Duch svatý! Duch pravdy! 

takzvané historicko-kritické metody. Za touto metodou je „pseudodar“ 
antiprorocký a duch lži.

á-
zání v den Letnic. (Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apoštolé jsou napl-

tak, že mluví novými jazy-
ky a prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své otroky a na své 
otro (Sk 
2,18) Potom hned jde k
smrt i Jeho zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena 
v Žalmu 16,8-11: 

prach.“ „Zde mluví prorok David ne 
sta.“ Pak cituje Žalm 110,1: 

Pánu: ‚Usedni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: 
Izrael s á-
nem a Mesiášem.“ (Sk 2,36))

30

Duchem našeho Boha.“ (1 Kor 6,9-11))

„Je „Jehošua“. Toto 
jméno je Boží a svaté
bude spasen.“

i-
chu opakuj s vírou jméno „Jehošua*“ (JE-HO-ŠU-Á-Á-Á).

.“ (Jn 1,7)

srdcem, celou svou duší a vší silou a bližního, jako sebe samého. (Mk 12,30)
Otázka: Chceš milovat Boha, tedy postavit Ho na první místo ve 

o.

ížem? 

den Letnic?

pohanství? 

Od

i-
vo

* „Je“
– „ho“ tomnost Boha Syna, 

– „šu“ – „á“ vydechni dlouze, bez 
hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“
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y-

st
e-

á-
žím se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to 

Když o-
oku a 

r-

dal mn d-
pouš a

nejvyšší reali-
Tolika událostmi ke 

mluvil a já jsem stále slepý –

o po
stádu manipulovat masmedii, která neformují, ale deformují. Za rocko-
vou hudbou je duch cynismu, narkotik, sexuální nevázanosti a satanského 
voodoo –

hodnoty. y-
cho

k pohanství, za kterým stojí duch lži. Zajímal jsem se o jógu, sympatizo-
val s
ním, ale o pravdivý boj se zlem v

skryté, s horoskopy, „služba“ 
homeopatické léky,…

Jsem otrokem nikotinu, alkoholu, lidské chvály
jsem Kradl 

u-

r-
Dali 

16

Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém 

dostanete dar Ducha svatého.“
b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: 
po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“ (1Kor 
14,1)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): „Je-
žíši“, a jeden dodá: „ “

(5 minut):
„Sláva, sláva, Aleluja.“

jazycích: (v
„Duchu Boží“

spolu s zá-

ale du
í-

klad uv

vchá
tu chvíli „se za nás

A pokud 
vu

obí. 
Duchu svatému, když se opakují slova: i-

jímám dar proroctví“ erých ví, 

ždý prosí a 
záležitosti. 
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9:00-

9:30-10:00 volno 
10:00-

Ježíš se zjevuje Petrovi u hrobu
a) Zamyšlení nad Božím slovem
Co prožíval apoštol Petr, když v

– že Ho nezná, že s é-

hlubokém smutku a strachu.
V

volá: „Hrob je prázdný!“
hrobu.

Šimon Petr vchází... „P t
mrtvých. Oba 

(J 20,2-
hrobem a plakala... Brzy nato se setkala se samotným Ježíšem. „Marie 
Magdalská šla k (J 20,18)

-10)
Petra to táhlo znovu ke hrobu. Zde se najedn e-

uších slova, kterými 

Pocit viny, lítosti, lásky, naplnil Petrovo srdce. Nebyl schopen slova. 
Zmohl se jen na ge

takovou láskou, že se Petrovi do srdce navrací 

oznamuje jim jen krátce: „Pán opravdu vstal. On se mi ukázal.“
b) Citování Božího slova (5 minut): Prožívám setkání Petra s Ježíšem.
Všichni opakujeme: ovi.“
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): n-

: „Ježíši“, a jeden dodá: „
“

28

– udušením, ale 
perikardu. 

Ježíš
Ježíš je opravdu mrtvý, zabodl mu kopí do pravého boku. Když probodl 

. Nejprve krevní sraženina a potom 

tekoucí krev pl
a-

Apoštol se ptá: 
Ježíše, ve smrt
smlouvy. Ježíš dal za tebe život – to je „ANO“ pro tebe z Jeho strany. 

b) Citování Božího slova (5 minut): 

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

a jeden dodá: „ “ (Mt 6,10).

d) Modlitba srdcem (5 minut):
Všichni vzýváme: „Ááá... bá“ a v tomto volání spolu s Ježíšovým 

ob smrti.

16:00-
16:20-

2)
17:00-
17:30- 3)
18:00-18:05 páté modlitební zastavení
18:05-
20:00-21:00 prorocká modlitba dle Ez 37 
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. Jakmile 
je vzýváno jméno Ježíš proti pekelným mocnostem, jsou poraženy. Proto 
musí vyklidit pole, jakmile se setkají s plnou mocí jména Ježíš.

e-
chu 

Každý z nás projde fyzickým umíráním a fyzickou smrtí, proto má-
me každý den vírou vcházet do Kristovy smrti a to obzvláš

b) Citování Božího slova (5 minut): Vnímám utrpení Kristovo: ztrátu
echl

a všichni opakujeme: onáno jest!‘“ (J 19,30)
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): :

a jeden dodá: „ “
d) Modlitba srdcem (5 minut):
Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a v ému 
sv tu: „Mé spasení je v Ježíši dokonáno!“

svého ducha!“ (Lk 23,46)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,44-46: „Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až 
unce. Chrámová opona se roztrhla v 

„... 
ení a všechno, co se dálo, velmi se 

tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Rty jsou modré a stažené. Hlava se sklání
k
Z posledních sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem volá: 
rukou odevzdávám svého ducha!“ e
a klesly. Kolena se vyhnula na jednu stranu. Hlava se bezvlá
k hrudníku. oledne.

18

(5 minut):
domuji „Jehošua“. 

Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera
a) Zamyšlení nad Božím slovem 

s e-

slovo spustil
láskou na Petra. Petr si znovu uv

Nyní slyší Ježíšovu otázku: Petr 

ostatními a odpovídá: Ježíš se Petra ptá 

d-
stoupí. Boží láska – agapé – je spojená s

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Ježíš se 
ze (J 21,15-19)
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

znamená: 
život!“ ísahu a je 

o
: „Ježíši“, a jeden dodá: „

miluji.”
(5 minut): 

jménem (Václave, synu Ond
Zpíváme: „Vše opustím pro Ježíše“ a klaníme se.
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(pokloním se)
Ježíšovo nanebevstoupení

a) Zamyšlení nad Božím slovem
Ježíš se po svém zmrtvýchvstání zjevoval 40 dní. „Ukázal se Petro-

vi, potom Dvanácti. Poté se ukázal víc “ (viz 1Kor 
15,5-6) Na 40. den z Olivné hory vstoupil na nebesa, a oblak jim Ho za-

„

hl
(Sk 1,10-11)

„Spolu s Ním, s
s Ním nás uvedl na nebe.“ (Ef 2,6) o
v nebi.“ (srov. J 14,3) Máme rezervované místo v nebi, tam je náš do-

í-

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „ á-
tého dne Ježíš vstoupil na nebesa.‘“ (Sk 1,11)
c) Modlitba podle Božího slova 
slova: „ nebi,“ a všichni odpoví:
Ti, Ježíši!“

(5 minut): nebi. Svým
„Sláva, sláva, duše zaplesá.“

26

reinkarnaci, víra v
o-

meopatie, akupunktura, hypnóza, reiki, jóga, transcendentální meditace a 
orientální meditace spojené s s relaxacacemi, psycho-
logiemi a masážemi. Ovocem je DUCHOVNÍ PÝCHA, KTERÁ ODMÍTÁ 
PRAVÉHO BOHA SPASITE NÉHO ZAVRŽENÍ.

žení. V
oto prosíme Boha Otce: Zbav nás od Zlého – .

b) Citování Božího slova (5 minut):
é-

ho Ježíše a všichni opakujeme: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?”
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):  

„Eloi, Eloi“ a jeden dodá: „Zbav nás od zlého.“

d) Modlitba srdcem (5 minut):
V Ježíšem všichni vzýváme: „Éé-ló-íí“, a v duchu prosím: 

„Dokonáno jest!“ (J 19,30)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

svaly v d-
kých bolestí. S

a-
vou bolest v d-

krve a 
ž-

kou, hustou krev do tkání a 
Ježíš cítí, jak se mu chlad smrti vkrádá 

uje nohy, nadechuje se. Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“ 
„Dokonáno jest!“

svých základech
o
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13:00-
14:55-
15:00-16:00 modlitba – páté, šesté, sedmé slovo z

V. slovo z Eloi, Eloi, lema sabachtani?“
což znamená 
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Mk 15,34: „O

jsi mne opustil?‘“
o-

kryta studeným, lepkavým potem. Není možné najít žádnou polohu, která 

. Když 

v
é-

vaj
v o-

e-
hnut. Ježíš zápasí, aby se mohl pozved

trochu se nadech
d-

á-
saná záda odírají o suko

z-
této chvíli bere na sebe a prožívá 
On, Boží Beránek, zakouší hloub-

ku pekle. Démo-
ožího Syna a také 

Ho nakonec i usmrtit. 
proti prvnímu 

. Je to v . Skrze 
a-

lešné duchovno. Je to falešná úcta k – dé-
20

11:00-11:30 reflexe
11:35 modlitba – první slovo z

(Lk 23,34)
a) Zamyšlení nad Božím slovem
„

co (Lk 23,32-34)

pak byl sražen pozpátku na – kat – nahma-

o-
bodnutím v r-

s „
a-

vení, které musí poslouchat? Náboženská hierarchie, co rozhodla, že Je-

„Ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizo-
(Mt 15,19)

ždé
ný

ostnatým drátem a vrah a tyran – satan, hlídá lidstvo v u-

modlitby Ježíš dodává: „Jestliže neodpustíte 
lidem, ani váš Otec vám neodpustí...“ (Mt 6,15)

Celý problém s tom, abychom si byli 
Potom budeme snadno odpouš-
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b) Citování Božího slova (5 minut):
ovaní: probodnutí Ježíšových rukou i nohou, slyším údery 

kladiva do že šichni opakujeme: 
(Lk 23,34) 

c) Modlitba podle Božího slova 

viny o
d) Modlitba srdcem (5 minut):
Všichni vzýváme: „Ááá... bá“.

Abba aramejsky znamená , Tatínku)

11:55-
12:00-13:00 modlitba –

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
(Lk 23,43)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,39-43: „J u-

ani Bo sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme 

v-
ství.“ Ježíš mu od áji.“

„Ježíši,...“ obená
h-

lina a
, které propíchly ostny. Z Jeho ran 

u-
rchie. On se 

s vírou vyslovil: vství.“

Božím království. Bylo to slavné a 

v ráji.‘“ 
v

24

á-
valy nilo 

e
dopadaly na záda, dnou

nepoznání na masu rozedrané krvácející tká
eno. Pak ho polomrtvého

odvázali a nechali klesnout na kamenné podlaze do kaluže Jeho vlastní krve.
e-

ní . Obrovská bolest ote
Pána Ježí i-

a patru.
. Ježíš vní-

má, k duchovní lhos-
tejnosti a lenosti, aby zanedbali svou spásu. y-

v-
ství Tvé!“ 

Tebou po osvobození 
z konkrétního otroctv

To všechno, Kristu, mu-
sí být vírou aktualizováno
Bohu a lidem. Já však musím žít z emu
nerozumím, a v e-
dám iluji Boha 
z

Protože tedy v duši není pravdivá láska k Ježí i-
vost a pýcha! Pane Ježíši, já žízním, volám nejen hlasem, ale celým srd-
cem: „ mé duši dce!“

b) Citování Božího slova (5 minut): 
ztrátou krve a všichni opa-

kujeme: „Aby se naplnilo Písmo, Je (J 19,28)
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):

a jeden dodá: „
v mé duši!“
d) Modlitba srdcem (5 minut):
Všichni vzýváme: „Ááá... bá“

(Mt 6,10)
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i v ráji: 
(Gen 3,15) 

ten, kdo pro Ježíše opustil všechno, co má. „Kdo neopustí všechno, co 
má, e-
znamená zba

vztahy k
poslední Ježíšovu 

V „Dám vám nové srdce.“

e-
la své slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svého Syna v hodinu Jeho 

í-
má Ježíšovu matku v

o-
na-lou závislost na Bohu. Nové srdce je nové duchovní centrum. Toto 

b) Citování Božího slova (5 minut):
s Ježíšov

hni opakujeme: 
tka!‘“

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): Vyslovíme s vírou: 
„Ježíši“ a jeden dodá: „ “
d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á“.

ímám.

„Žízním!“ (J 19,28)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

J 19,28-29: „Je
ko o-

ání 
22

Jeho jméno: Ježíš, a . Tak 
Ho nazývala Jeho Matka, apoštolové i všichni ostatní.

avedlivý, 

Ježíše, anebo
iznám, odsoudím 

o-
tr: 

b) Citování Božího slova (5 minut): e-
u-

zen k
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): Spole

a jeden dodá: “Amen, pravím ti, dnes budeš se 
mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Jee-ho-šu-á-á-á“
Ny íchy.“

e: „Hle, tvá matka!“ (J 19,26)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

J 19,25-27: „

V tu hodinu ji onen 
“

ného, ová
a-

rývají 
s

Když se tam s ížem. 
na ni – Maria zde stojí v dokonalé duchovní

ápe, jak 
íše, pro

kterého opustil všechno a Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího 


