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IKONA U

elipsou. Malý zbytek prostoru
do

konc
Ježíš ve chvíli smrti odevzdává 

o-
o-

dem z
tmavé 

e-

Na rakvi je napsáno ve n-
: „zde jsem já – soud – …“

sv telný bod. Symbolizuje mého ducha. Vychází z

Ježíšem, který je úzkou Cestou do života 

e-
né v rukou, vydávám svého 

nápisu proniká žlutou barvou koncentrovanou temnotu 
v horních úh

itou cedulkou s iniciály INRI. 
Rozjímání:

obou ran vytéká 
í-

žovaným.
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VI. Sobota

„Hle, Tvá matka.“ (J 19,25-27) Abych reali-

je ten, kdo je ochoten ztratit všechno (Lk 14,33) i svou duši pro Tebe a 

ztrácím svou duši pro Tebe a evangelium duchu s vírou 
zopakuj: „ztrácím svou duši...“).

V
testament slovy: „Hle, tvá Matka!“ 
v duchu s vírou zopakuj)

a svatého. Tak se chce zrodit a 
žít i v

Ježíšem a v Ježíši. 
(3x Zdrávas Maria)

Pane Ježíši, Ty jsi vstal z

Boží moudrosti a vše
mrtvých a pak ses mnohým ten den 

svatého, s š

s Tvým životem, s „Ježíši, 
já v duchu s vírou zopakuj)

ucha
d

aluje 
uchem 

!“ duchu s vírou zopakuj)
(3x Zdrávas Maria)

4

o-
n-

gelium spásy.
Pohled na Kristovy rány v rukou – d

lásky obejmout. Na rukou 
ne-

mocné a uzdravoval je,

– je pos
Je na nich nejen zaschlá, ale i znovu vytékající krev. Na pravém boku 
hrudi je pátá rána, která byla zasazena Ježíšovi kopím brzy po tom, co 

Boží lá probodnutého Ježíšova srd-
ce. Kéž by mé kamenné a lhostejné srdce bylo probodnuto láskou 
k

Nazaretský a s titulem – králem nejen židov-

Pohled na hlavu

i-
pomínám Jeh

žízní po dokonání i mé spásy – i po 
í-
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„Eloi, Eloi, lama sabakhtani!“ (Bože m
opustil?). 

o-
žen, dílo spásy je završeno! Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“ 

Pak Ježíš z é-
a skonal. Ježíšova smrt obnovila ztracené spojení 

s-

se cele v
ducha

- ého 
e

(pozn.: viz Sedm slov z

68

transcendentální meditaci, horoskopy, kondiciogramy, akupunkturu, 
l

o-
ilami!

o-
ko
ní, spiritismu a magnetizérství.

duchu zopa-
kuj: )

e-

i-
jala spolu s apoštoly v den Letnic (Sk 2).

(3x Zdrávas Maria)

V. Pátek

„Žízním!“. Byla to n
ásy. Ježíši, i já s Tebou nyní žízním 

po spasení svém i bližních. 
Ve zvolání „Eli, Eli, lema sabachtani“ ž-

démony temnoty.
Ve zvolání „Dokonáno jest“ á

realizovat. 

mne. Poslední okamžik Tvé spasitel
Pane Ježíši, skrze 

– do Tvé smrti. Sílu 

v vírou prožívám smrt 
spolu s Tebou – anosti: 
do Tvých rukou vydávám svého ducha.“ (Lk 23,46) duchu 
s vírou zopakuj: „Ot )

(3x Zdrávas Maria)
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ruce, 

ání. To je pro 
, které musím neustále vy

Ježíši, za konkrétní ponížení a utrpení, které dopustil z lásky k to
(3x Zdrávas Maria)

vuji a potvrzuji 
v

ním.      
o-

t démona obžerství, smilstva, alkoholismu, 
onu, konzumu… Dobrá Matko, 

stoty!
e-

vším mou duši: ducha klamu, stra

e-
u-

du, farizejismu, liberalismu, racionalismu, gnosticismu a všech nábo-

dobro a dobro za zlo. Dobrá Matko, vypros mi u Pána Ježíše ducha 
pravdivé sebekritiky a poslušnosti, aby tak místo v
prázdné. (3x Zdrávas Maria)

u-
jí ducha: jsou to démo

agnostiky, 
í-

kám se dé

6

MODLITEBNÍ PROGRAM

12:00- ovinnosti ve škole, se je mohou 
pomodlit v

V
5 do 22:15 první hodinu pravd 

-7:00 se modlíme dru-

Duchu svatému. Kdo má možnost být na pra-

– anamnézi a epiklézi – podle videa (viz 
https://youtu.be/VIzWuRbZxI8). 

á-
vá

zy“ a „

o z

z –
z uplynulého týdne z
zkoušek a utrpení, které prožili. Bratrské

o-

t-
ním. Po zhlédnutí je dobré, aby k

í-
– „ “ a „Zjevení 

Tomášovi“. 
Je d u-

užít. 
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odlitbu z brožurky

prorockou modlitbu 

66

MODLITBA V

d en byl seslán Duch svatý. 
50tý rok byl milostivým létem Božím. „O cokoli byste prosili Otce 
v mém jménu, to vám dá.“ (Jn 16,23)

e-
e

vždy Panny! Hluboce se Ti klaním v

Matky v
otroctví 

b ijímat tuto pokoru.
nevin-

ností nebo jakoukoli jinou ctností, to vše se bez pokory rozpadne a zhyne.
Život je krátký, nez y-

dnes žít z víry tak, jako by to byl prv mém 

otvírám
duchu s vírou zopakuj) a-

tí: (Jn 1,12)
(3x Zdrávas Maria)

II. Úterý
Ježíši, vyznávám Ti svou velkou a skrytou pýchu, že se totiž v 

skrytosti svého srdce pokládám za nej

ji, protože to, co odsuzuji, to sám d

hodné pokání“ (Mt 3,7- sti,

svým bližní ných
ilovat. 
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MODLITEBNÍ STRÁŽE ( )

Byzantský katolický patriarchát 
v Bohu. On vám dá moudrost i odvahu k boji 

á-
a-

tou hodinu od 20-21 hodin po celý rok. 23 lidí pak obsadí dalších 
23

tmus
stráží je v 21 hodin. 

Ty sám sepiš na 23 hodin dne 23 lidí na modlitební stráže a za

celý rok. 

vyber si konkrétní hodinu dne, která ti nejlíp vyhovuje, dej slib Bohu 

a-

8

JEŽÍŠOVA CESTA NA SMRT
(Z Getsemane na Golgotu)

Rozjímání 

:
s

Izraele z d-
stvo z otroctv

ory
ory.

dcem.“
s-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/*)
2. Ježíš ustanovil svatou eucharistii: „Pán Ježíš tu noc, kdy byl zra-

zen,

(1 Kor 11,23-32)
Kristova smrt nastala liturgii 

u-

a já v
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

* „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!“

1)
i

2) u-

3) Starší lidé moh

úklon.)
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3. Getsemany
„Má duše je smutná až 

k smr
Sám se modlil: -li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne

astihl
je „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? 

odlete se!“ (Lk 22,40-41) Ježíš v úzkostech zápasil a modlil 
oval 

pekle. V
de zby

o-
slušnost Bohu. On je ení!

Jaká je moje modlitba? Bdím s e-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
á-

movou stráž s o-
jáci se pak Ježíše zmocnili. 

S
– Boha, své sv

. A co 
následovalo? I když odhodil peníze, nekonal pokání

hned jako Petr, jinak dopadneš jako Jidáš.
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

vyptával na mnohé. Jeden „Tak 

s-
kal

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
: Annáš poslal spoutaného Ježíše k

jsi-li Mesiáš, Syn Boží.“ Velek-
„Rouhal se!“

„Hoden je smrti!“
64

využit i p

edm let. Verš 
z

církvi bylo prorocké cen-
trum – m v

14
výklad k
decký výklad v duchu ateistické kritické teologie (HKT). Jde 
o praktickou aplikaci do života, která musí vést k osobní zkušenosti 

malé skupince sdílet, 

nejzákla
k osvobozování z
v
nám po ní se Slovo 

je 

ve jménu Trojjediného Boha.   
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krátké modlit-
– slovem effatha –

„Já jsem svévolník A pak obráce-
ním se na svého Spasitele slovy: „Marana tha – (1Kor 
16,22) a vzýváním svatého jména Ježíš, v
vhodné v ran, 
z nic

prosbu. Tato krátká modlitba je modlitbou dokonalé lítosti, kterou bude
a-

né í jména Ježíš spojené s duchovním pohledem do Je
ran. „Kdo bude vzývat jméno Hospodinovo, bude spasen“ (Sk 2,21) To 
jméno je Ježíš, nebo aramejsky Jehošua. Tento kratinký úsek modlitby 
je prvním krokem – .

Druhým

„Šéma Izrael, miluj Hospodina svého Boha celým 
svým srdcem, celou svou duší a vší silou.“ K tomu jim sloužil nápis 

sám, pak místo oslovení „Izrael“, klade své jméno. Pokud se modlí 
– „Slyš, Boží 

bojovníku!“) V Boh
podmínkou: (Mk 

a-

v Boží všemohoucnost a v Bo

odevzdávám svého ducha.“

Boha, je n-
krétní zkušenost a snažil se nejenom dokonalou lítost, ale i dokonalou 

Písma svatého. Tento 

Bibli je sedmý den posvátný. V
s Písmu je uveden 

10

o-

stavím já? Na stranu pravdy, anebo na stranu té oficiální hierarchie, která
íky? 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Krista s : Když kohout zakokrhal, 

Petr hned konal pokání, neodkládal. Pekelné plameny neuhasí ani 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
8. P a-

ného Ježíše k „Já 

o-

mocí. Jako Pilát i já kla-
st 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem.

Herodes kladl Pánu Ježíši mnoho otázek, ale On mu neodpovídal. 
Herodes Jím pohrdl a nechal Ho obléci do bílého plátna jako blázna. 
Sv. Pavel prohlásil: „My jsme blázni (afrónés) pro Krista.“ (1Kor 4,10)
Jsem i já zna?

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
t k Pilátovi. 

„Já na Kristu žád-
nou vinu nenalézám, ale ani Herodes.“

„Dám ho potrestat...“ Ptáme se: Za co? I já diskutuji 
se 

Jsou moudré kompromisy, které druhému neubližují, a jsou kom-

nepomohly kom
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nce
ého

umyl ruce se slovy: „nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“.
Moje potenciální zrada a duchovní sebevražda je v tom, že si nechci

„ztratit svou duši pro Krista a 
evangelium“ jmout Ducha pravdy jako apoš-
tolé, abych, cesty, kterou je Ježíš, se na ni skrze pokání 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
11. Barabáš

abáše. 
Pro Ježíše žádali smrt.

V krizových situacích volím já Barabáše, anebo Krista?  
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

: Pilát se domníval, že se církevní hierarchie uspokojí 

š-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
13. Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu,

a kdo jsem já? 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
14. Ecce homo:

–
„Vy sami si ho 

(J 19,5-6) i-

(v.
odsoudit na smrt. 
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SEDM MODLITEBNÍCH ZAS

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

Po mnohých modlitbách a hledáních, jak aktualizovat církevní tra-

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
× za den). 

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

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

mnou!“ (5x)
„Šéma (Slyš) e-

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

Slovo života: (citát z a-
kuje 3x)

+ ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté-
ho.“ (3x)

×

o-

hé jídle, 
pití, v – Další 
oblastí, v

he o-
ech. Základní vztah k Bohu je po-
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c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): eme:  
„Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „

”

d) ežíš je mým Pá-
: „Emanuel“. (Toto jméno znamená –

– Ježíš s námi!)

(pokloním se)

(pokloním se)

12

r-
ného. Piláta, který se bál o svou kariéru, zastrašovali: a-

. Na ta slova Pilát kapituloval. 
éru.

Co se bojím ztratit já? Pokud neztratím všechno pro Krista, 
v kritické chvíli odsoudím á-
su, která je jen v Kristu. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
15. Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: 

„Nevinen jsem krví tohoto spravedlivého.“ Ale vydal Ježíše na smrt!
Gest

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

den: mnou.“
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
17. Ježíš padá pod . zemi.

analyzovat 

s mému dobru i dobru mých bližních. 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
18. Ježíš potkává svou Matku

s
že Ježíše vedou v

samotnému Ježíši? 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
19. Šimon z Kyrény

–
vírou, Ježíš mi dá pokoj do srdce. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
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20. Veronika
roušku. To nebyl jenom
hlásit k ocejchována jako persona non 
grata, je riskováním a velkým hrdinstvím. 

y-

nasazují všechno! 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
21. Druhý pád

na ého

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
Ježíš je napomíná: „Dcery Jeruzalémské, nepla

y-
nismu, pokud bych k

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
: Poslední pád byl nejb í-

klad povstání. I já mám zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a 
jít za Ním. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/) 
24. Obnažení Ježíše

ž-

schlou
krví spojen s ili rány, krvá-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
5-10 minut
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d) apoštoly setkání 
s „Ježíš, Ježíš“.

Zjevení Tomášovi
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Tomáš v pochybnostmi
vního 

t-
stují: Tomáš však nesdílí jejich radost. 

Zpráva, že Ježíš se zjevil v
ídá:

„Jestliže neuvidím v
Jeho boku, n Jeho

Tomá-
šem. dnem. I nyní 

a-
akuje slova, která Tomáš 

týdnem, v-
ky „Vztáhni svou ruku a

k Jež

odem jeho smutku je
elým 

srdcem vyznává: 
ili.“ 

mnohých
ne Jeho všemohoucnost. Mám však 

í-
šeným 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)
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P
Zjevení apoš

a) Zamyšlení nad Božím slovem
V e-

i

o všech udá-
lostech – zjevení Ježíše Marii Ním setkaly jiné ženy.

poslední do
ukazoval na vše, co se s

íci,

vyprá –
Ježíšem 

a už se jich cht o

– mysleli si totiž, že vidí ducha – „Pokoj 
Podívejte se 

duch nemá maso a kosti, jak to vidíte u mne.“ A ukázal jim ruce a nohy.

z ešel. 
v

á-
sy v mrtvých. 

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

o-

„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „
otýkám.“

14

GOLGOTA –
(Lk 

23,34)
a) Zamyšlení nad Božím slovem
„

(Lk 23,32-34)

Smrt

Ježíš pak byl sraže – kat –
nahma

sobená 
probodnutím v l-

s „
d-

stavení, které musí poslouchat? Náboženská hierarchie, co rozhodla, že 

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

kaž-
dé í tábor obeh-
naný ostnatým drátem a vrah a tyran – satan, hlídá lidstvo v

dských 
o-

í-
modlitby Ježíš dodává: „Jestliže neod-

pustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí...“ (Mt 6,15)
Celý problém s tom, abychom si by-

Potom budeme snadno 
odpouš
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b) Citování Božího slova (5 minut):
ižovaní: probodnutí Ježíšových rukou i nohou, slyším údery 

kladiva do žel
(Lk 23,34) 

c) Modlitba podle Božího slova 
„Ot
moje viny o

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Ááá... bá“.
Abba aramej-

sky znamená , Tatínku)

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

Lk 23,39-43: „Jeden uhal: 

stejnému trestu. A my jsme od-
souzeni dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého ne-

vství.“ 
áji.“ 

„Ježíši,...“ 
sobená palicí p d-

nosu, pohmožd
o-

píchly ostny. Z o-
u

a-
vírou vyslovil: „Ježíši, pamatuj 

Tímto zárov

nou
v ráji.‘“ 
v a-

.
Tak Ho nazývala Jeho Matka, apoštolové i všichni ostatní.

58
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1. -HO-ŠU-Á-Á-Á. 
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

mocí jména „JEHOŠUA“, zvedni se 

1. -HO-ŠU-Á-Á-Á. 
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.

první – démoni okultismu – vrhne 
do ohnivého jezera! A to ve jménu JEHOŠUA: 

1. -HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví: Amen. 
Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví:  Amen. 
Amen. Amen.
3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví:  Amen. 
Amen. Amen.

druhá – démoni satanismu Nového 
–vrhne do ohnivého jezera! A to ve jménu JEHOŠUA: 

1. -HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví: Amen. 
Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví:  Amen. 
Amen. Amen.
3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví:  Amen. 
Amen. Amen.

– démoni církevního farizejis-
mu a herezí – vrhne do ohnivého jezera! A to ve jménu JEHOŠUA: 

1. -HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví: Amen. 
Amen. Amen.
2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví: Amen. 
Amen. Amen.
3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á. Všichni vysloví: Amen. 
Amen. Amen.
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d-

y-
iznám, 

b) Citování Božího slova (5 minut): Dívám se do
Ježíšo d-
souzen k
c) Modlitba podle Božího slova 
„V a jeden dodá: “Amen, pravím ti, dnes budeš se 
mnou v ráji.“ (Lk 23,43)

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

íchy.“

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

J 19,25-27: „U Ježíšov t-

“

bolest trno
trny, které se za

z s Ním setkala, byl to jen zlomek 
í – Maria 

zde stojí v dokonalé duchov
„Ženo, hle, 

á
jeho znovuzrození. Dívá se na Ježíše, pro kterého opustil všechno a 
Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího nit
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ráji: 
(Gen 3,15) 

ten, kdo pro Ježíše opustil všechno, co má. „Kdo neopustí všechno, co 

ne kých povinností a 

vztahy k

V „Dám vám nové srdce.“

Ezechiela své slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svého Syna 
v hodinu Jeho výkupné smrti je toto zaslíbení nap

í-
ímá Ježíšovu matku v

do-
konalou závislost na Bohu. Nové srdce je nové duchovní centrum. Toto

b) Citování Božího slova (5 minut):
s

hni opakujeme: 
le, tvá matka!‘“

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

ímám.

* „Je“
– „ho“

– „šu“ – „á“ vydechni dlou-
ze, bez hlasu. Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“ a-
nou pravdu.
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okultismu a pohanství. („Amen! Amen! Amen!“).
Krista Ježíše, 

v

„Žízním!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)
„Eloi, Eloi, lema sabachtani!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)
„Dokonáno jest!“ JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)
„ do tvých rukou, svého ducha!“
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

b) (Kol 2,12) Opakuj 
„ “!

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

c)
(Amen!)

JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

4) Modlitba jednoty a moci
Horu zvedá Boží moc, ne já. Já pouze spolupracuji vírou a „nepo-

chybuji ve svém srdci“. 
vní
moc z mého nitra a hora se zvedá.

„
církevního farizejismu a herezí, mocí jména „JEHOŠUA“ zvedni se

1. Nad : (a všichni vysloví) JE-HO-ŠU-Á-
Á-Á. 
Další: 2. Nad Moravou: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
Další: 3. Nad Slovenskem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á.
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MODLITBA JEDNOTY A MOCI

1) Pokání
a) Jsem svévolník. 

svévolnost a potichu opakuji: „Jsem svévolník, jsem svévolník...“
b) Hedonismus je fyzický – o-

city, alkohol, narkomanie. Duševní hedonismus – závislost na televizi, 
rocko

„Jsem hedonis-
ta, jsem hedonista...“

c) Odsuzování bližního:

„ ...“

V
JE-HO-ŠU-Á-Á- „Pane, smiluj se!“.

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

eho evangelium i život položit tak, jak apoš-

a)
v Kristem: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

b)
‚Hle, tvá m
Boží myšlence: „ “: JE-HO-ŠU-Á-
Á-Á (3x)

c) „ “.
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

d)„Ztrácím svou duši pro Tebe“ rétní závislost 
– nyní ztrácím: JE-HO-

ŠU-Á-Á-Á (3x)
e) „ “: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á (3x)

18

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

J 19,28-29: „Je

namo

o aly 
á

Ježíše. Úde

nepoznání na ma-
o-

vání bylo zastaveno. Pak ho polomrtvého odvázali a nechali klesnout 
na kamenné podlaze do kaluže Jeho vlastní krve. Náhlá ztráta velkého
množství krve zrychlení tlukotu srdce, zemdlení a velkou 

Jeho rty jsou suché, popraska patru.
O mnoho . Ježíš 

duchovní 
lhostejnosti a lenosti, aby zanedbali svou spásu. Ježíšovu duchovní 

Tebou po osvobození 
z

To všechno, Kristu, 
musí být vírou aktualizováno
proti Bohu a lidem. Já však musím žít z
když všemu nerozumím, a v

iluji Boha z
duši není pravdivá láska 

k o-
lám nejen hlasem, ale celým srdcem: „ mé duši!

dce!“
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b) Citování Božího slova olest
a-

kujeme: „Aby se naplnilo Písmo, Je (J 19,28)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Ot a jeden dodá: „ mé duši!“

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Ááá... bá“.
spolu s Ježíšem žízním: í Tvé do mého srd-

ce!“ (Mt 6,10)

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

Mk 15,34: „O
Eloi, lema sabac

pokryta studeným, lepkavým potem. Není možné najít žádnou polohu, 

ý .

o y v y protrhávají nervy
mezi kostmi cho ácení. Ruce 

eré se stahují 
v ová

a-

aby vydechl a znovu nabral život bo-
ásaná

Rostoucí tma
této chvíli bere na sebe a pro-

On, Boží Beránek, zakouší
pekle.
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Apoštol Pavel píše: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uv
-li ve svém srdci, mrtvých, budeš spasen.“

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

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Kris-
tus se ukázal v
c) Modlitba podle Božího slova eme: 
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „ téže moci 
jako u apoš “

„ Pane, dnes i .
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Zjevení v
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Galilei, kterou jim 
bovali. Ježíš 

u

(Mt 27,16-19) 
„Kdo u r-

u-

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

vámi po všechny dny, až do sko-
(Mt 28,20) Ježíš byl s apoštoly a je i s námi, jen my musí-

me být s a-
slíbení platí i dnes, ale podmínkou je hlásat v moci evangelium a být 

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

Krista Nazaretského, kterého js
z (Sk 
4,10-12)

d-

opoušt li.“ (Sk 19,11-12)

jsme s Ním jedli a pili po Jeho zmrtvýchvstání...“ (Sk 10,39n)

20

a také Ho nakonec i usmrtit. 
proti prvnímu

. Je to v . Skrze 

falešné duchovno. Je to falešná úcta k –
reinkarnaci, víra v

homeopa-
tie, akupunktura, hypnóza, reiki, jóga, transcendentální meditace a ori-
entální meditace spojené s o-
giemi a masážemi. Ovocem je DUCHOVNÍ PÝCHA, KTERÁ ODMÍTÁ 
PRAVÉHO BOHA SPASITE NÉHO ZAVRŽENÍ.

oto prosíme Boha Otce: Zbav nás od Zlého – .
b) Citování Božího slova (5 minut): ú-

a-
kujeme: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?”
c) Modlitba podle Božího slova 
„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: prokletí 

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

svaly v d-

svíravou bolest v
na srd

m-
žkou, hustou krev do tkání a 

Ježíš cítí, jak se mu chlad 
sm
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y uje nohy, nadechuje se. Je slyšet Jeho slovo: 
„Dokonáno jest!“ 

„Dokonáno 
jest!“

2,14). Záro
nad smrtí, totiž satana. Jakmile

je vzýváno jméno Ježíš proti pekelným mocnostem, jsou poraženy. 
Proto musí vyklidit pole, jakmile se setkají s plnou mocí jména Ježíš.

realizovat toto Ježí

Každý z nás projde fyzickým umíráním a fyzickou smrtí, proto máme
každý den vírou vcházet do Kristovy smrti

ázání.
b) Citování Božího slova (5 minut): Vnímám utrpení Kristovo: 
ztrá
se nadechl a všichni opakujeme: 

(J 19,30)
c) Modlitba podle Božího slova :

a jeden dodá: „ “
d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-
á“ a v „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 
do hodin, protože se slunce. Chrámová opona se roztrhla v

ého
ducha!‘ Po 27,51.54: „... ály
pukaly,... Setník a ti, t

52

P
Emauzy

a) Zamyšlení nad Božím slovem
Co prožívali když vyšli z Jeruzaléma a když se k nim 
ojil Ježíš, kterého však nepoznali? Ježíš jim nejprve klade otázky: 

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

v On se zeptal: „A co se stalo?“
„Ježíše Nazaretského, který byl prorok, mocný

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

„Jak jste nechápaví.
všemu, co mluvili pro
do své slávy?“

a
oni Ho pozna-

li, ale On zmizel jejich zra

proná

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

c) Modlitba podle Božího slova
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „
v “
d) (5 minut): Ježíš mi otvírá rozum i srdce pro své slovo. 
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duchovním boji s se vrací plný moci. Ježíš nám dává i zde íklad.
Jordánu

do souladu s Božími zákony. Na první místo máme postavit Krista. 
plnosti

vádí do plné pravdy a ukazuje na ta-
jemství Kristovo: 

veškeré pravdy“ (J 16,12-13a). š-
„Až na vás sejde Duch svatý, dostanete sílu (dynamis) a budete 

e-
(Sk 1,8). V den Letnic sestupuje Duch svatý na apoštoly a oni mluví

novými jazyky a prorokují. Apoštol Petr, plný Ducha svatého, ukazuje 
olé jsou

slabost v hrdinství víry – sta i životy. 
Brzy po seslání Ducha svatého apoštolé „lámali chléb“ (Sk 2,42). 

Svatou liturgii Písmo nazývá „lámání chleba“. Duch Boží skrze toto 
Kristovu smrt už v

o-
mi slov: 
(J 6,56) S m-
ství u-

Žijeme v odpadu od . Hlásat pravdivé s-
bez je dnes víc než jindy nemožné. 

Nadnárodní struktury, které mají ducha smrti, prosazují globalizaci a 

satanské struktu
Libyi,

rok 2015). K eba síly Ducha 
svatého. – martyres –

– tak, jako by -
jich hrdinství víry je ovocem Ducha svatého. Duch svatý se podivuhod

ova.
22

dál tím tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Rty jsou modré a stažené. 
Hlava se sklání k
na prahu smrti. Z posledních sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem 
volá: Jeho ruce 

lena se vyhnula na jednu 
Pán Ježíš vydechl na-

oledne.
– udušením, ale 
Ježíš

é-
ho boku. . Nejprve krev-
ní sraženina a potom plazma. Byla to krev a voda, jak popisuje apoštol 

aší 
nské

síly.
o-

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

b) Citování Božího slova (5 minut): í-
rání a Jeho smrt a všichni opakujeme: 
odevzdávám svého ducha.“
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
je, aby a jeden dodá: 
„ “ (Mt 6,10).

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

smrti.

plno milosti Boží 
posv
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PROROCKÁ MODLITBA ZA 

Úvod 
tupovat v

o-

i-
rozenost) nekritic

nás i jeho ovoce –
á-

me svaté Boží jméno. 
Pak následují otázky, jestli chceš milovat i-

jímáš Ježíše za svého Spasitele, i testament z í-
máš v s-
mu a sympatie k

V

z mrtvých, a pak konkrétní víra v
Vlastní prorokování vyslovení autoritativní formule: „Toto

praví Panovník Hospodin“ (hebr.: „Ko amar Adonai Jahve Elohim“). 

1) že dá Ducha pokání, 
2) že dá šlachy – dar modlitby,
3) že dá svaly – -11), 

– vzbud ení,
den Letnic.

j-
prve

v

Božího tím, že vysloví „Ko amar Adonai Jahve Elohim“ a žádá, aby 
. Když 

pomordovaní vstali a bylo z
árod).  

prorokování se opakuje svaté Boží jméno JEHOŠUA. V s-
ti „Je-ho-šu“,

50

Sbor zpívá: „Dostojno“. (viz video: https://youtu.be/VIzWuRbZxI8)
Duch pokání
K

a-
kou
pra nné
a vedou spíš k e-

oklon... 
–

sebelásky a marnosti. avit 
Krista a Boží království
v Kristu Ježíši...“ (Flp 2,5-
lidským filosofiím a psychologiím (Kol 2,8). o

se v den Letnic setkali s apoštoly, Petr a-
nete dar Ducha svatého“ tnic. 

istovo vydává a Krev Kristova 
erou

vství.
Máme-
apoštolé a ivot.

Kristova smrt je moment, v u
Otcovy. si jednotu s Kristovou smrtí, do níž jsi byl ve o-

( 6,4). u, že budeš umírat,
o-

vanému Ježíši. Dej mu celou svou minulost a celou svou budoucnost. 
V s Kristem pak prožít Jeho slovo: v ruce Tvé vydá-
vám svého ducha!“ Duch svatý bude do tohoto tajemství v mod-

na. 
Duch svatý a živá církev 

mrtvých a vstoupil do své
slávy. Duch svatý zde až do
inspiroval Písmo svaté skrze mnohé svatopisce, dokonce už o-
dem 

Jordánu sestoupil na Krista a zjevil 
tajemství, že Boha, 



49

„Nispošlu Duch moj vo vás i oživete! (Sešlu do vás mého Ducha 
a oživnete!)“

„Nispošli! (Sešli!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
„ na ty-

„Da oživut na vostoci! – Je-ho-šu-á-á-á.“ 
„Da oživut na juge! – Je-ho-šu-á-á-á.“ 
„Da oživut na zapadi! – Je-ho-šu-á-á-á.“ 
„Da oživut na severe! – Je-ho-šu-á-á-á.“

epikléze. V osil,
„na ny“). Nyní, v druhé 

–
: „Nispošli Ducha Tvojeho 

Svjataho – (Sešli svého Svatého Ducha – i
-ho-šu-á-á-á“.

Tilo Christa Tvojeho. 
-ho-šu-á-á-á“. 

„A ježe vo
Krov Christa Tvojeho. (A co je v tomto v
Tvého Krista.)“ -ho-šu-á-á-á“. Pak 

„Preloživ
Duchom Tvojim Svjatym Proces

atých 
„Preloživ Du-

chom Tvojim Svjatym“ „Jehošua“.
v první atého pro sebe a pro lid.

Nyní pronese svaté jméno Je-ho-šu-á-á-á; posledních
samohlásky „á“ dechne s vírou na dary. Tím je vyvrcholena epikléze a 

(Amen, amen, amen)“ po
u-

dstoupí od 

tiše modlí následující modlitbu z
„Tebe pojem“. s-

tij, preblahoslovennij
Mariji ahoslovenou, 

arii)“
24

iká
ojitém vydechnutí „aaa“ vdu.

druhém si Otce, Syna i Ducha svatého v
uhých. 

A) Základ – metanoia 

Jsem egoista. Když upozorní i na sebemenší chybu, urážím
se. Vyhýbám se zdravé sebekritice. Druhé kritizuji a odsuzuji, ale to samé,
co odsuzuji, i já. Když mohu dobrého, pocit povýšenosti
nad oku a ve vlastním

mno-
a-

nedbával o
nejvyšší reali-

tou, 
mluvil, a já jsem stále slepý – už é-

a-
rám, ale o po

rmují. 
Za rockovou hudbou je duch cynismu, narkotik, sexuální neváza-

nosti a satanského voodoo –
hudby ani její ovoce. 

o-
rální hodnoty. logie, ale pravdi-

k pohanství, za kterým stojí duch lži. Zajímal jsem se o jógu, sympati-
zoval s reinkarnací a jinými blud
um ním, ale o pravdivý boj se zlem v

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

Jsem otrokem nikotinu, alkoholu, lidské chvály otrat,
jsem Kradl 
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rouhal jsem se. „Nemylte se: Ani smilníci, ani mod
lci, 

Božím království. A to jste n
Dali jste se však obmýt, byli jste osprave
Krista a Duchem našeho Boha.“ (1 Kor 6,9-11))

é-
„Jehošua“.

Toto jméno je Boží a svaté „Každý, kdo vzývá jméno 

potichu opakuj s vírou jméno „Jehošua“ (JE-HO-ŠU-Á-Á-Á).
„ .“ (Jn 1,7)

B) Cesta pravdy: Ježíš

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 

Otázka: Milovat s-

ížem? 
Ano.

den 
Letnic?

pohanství? 
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7) „Na nebesa voschoždenie (Nanebevstoupení) – Je-ho-šu-á-á-á“.
nebi. 

8) „Odesnuju sidinije – Je-ho-šu-á-á-á.“
Ježíš Kristus je nyní v Ním. 

9) „Vtoroje i slavnoje paki prišestvie í-
chod) – Je-ho-šu-á-á-á.“ í-

1 „Tvoja od tvojich, Tebi prino-
(Tvoje z

všechno)“.

Co zde znamená slovo „Tvoja“? Jde o – prolitou 

„od tvojich“ –
Tebou vykoupeni...

– á-
šena Bohu Otci

„...o vsich...“ –
„za vsja“ –

Epikléze 
Sbor zpívá: „Tebe pojem....“

i bezkrovnuju 
službu i prosim, i molim, i milisja dijem ...“ vní 
a nekrvavou službu, vzýváme modlíme se k a prosíme...)

„Nispošli Ducha Tvojeho svjataho na ny! 
Na ny! Na ny! (Sešli svého Svatého Ducha na nás! Na nás! Na nás!)“

prosí o seslání Ducha svatého na 
nás. t-
nic sestoupil Duch svatý. 

ale 

podle prorocké modlitby Ezechiela (kap. 37).
„Tebe pojem“ á-

ší: vás i oživete! (Slovo 
Hospodinovo: Sešlu do vás mého Ducha a oživnete!“ )

„Nispošli!(Sešli!) – Je-ho-šu-á-á-á.“
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To se prožíváním tzv. okamžiku
jde o to, že ti a do Boží pravdy a
necháš se jí proniknout. Anamnézi koná Duch svatý, kterého Otec poslal

ein)
všechno, co k

zi potichu, lidé nejsou zapojeni. Jak 

„Je-ho-šu-a-a-a“ podstatou vyslovené 

1) „Krest i Christova krov ( ) – Je-ho-šu-á-á-á.“
prv-

ních Jeho krev na od-
o-

díme
ní 

Pozn.: 
jména „Je-ho-šu“ 

trojím vydechnutí „á-á-á“ vdu.
2) „S Christom rozpjatyj ) – Je-ho-šu-á-á-á“

Tato bezmocnost nás má motivovat k – spojování se 
s

3) „Christov testament – Je-ho-šu-á-á-á“. Pokud
se Kris tu chvíli sebe (Mt 16,24) i

transplantaci srdce (Ez 36,26). Kristus mi dal nové srdce svým slovem: 
„Hle, tvá matka.“

4) „ (Kristova smrt) – Je-ho-šu-á-á-á“. Ježíšovou 
smrtí jsme byli vysvobozeni z

5) „Hrob Christov i moj – Je-ho-šu-á-á-á“. 

6) – Je-ho-šu-á-á-á“ (Tridnevnoje voskrese-
nije)
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Kristem 

á-
rod. Ny

C) Víra v Boží všemohoucnost 
Duchu

a postavil ka,
o-

ice suché. I 
“ ekl jsem: „Ty to víš 

Panovníku, Hospodine, (že Tvou všemohoucí silou mohou).“ (Ez 37,1-3)
a) V yto

„ “ 3krát opakuj 
svaté a Boží jméno Jehošua a echu i ty vyznávej svou 
víru ve všemohoucího Boha. ( ysloví: 
JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

Vyslov slabiku „Je“ „ho“
„šu“ ítomnost 

Boha Ducha svatého, pak vydechni dlouze, bez hlasu „á“. Po dalším 
nadechnutí znovu vydechni „á“ e-
chování „á-á-á“ prožívej danou pravdu. Tak prožívej vzývání Božího 

slovovat.
b) Boží všemohoucností vstal z mrtvých i Ježíš Kristus! 

„ mrtvých.“ (
vírou vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

3krát opakuj jméno Boží JE-HO-ŠU-A-A- n-
kou vyznávej: „ “ (
pomalu s vírou vysloví: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)



27

Výrok Boží autority:
Vyznal jsi víru v Boží všemohoucnost. í-

ry, o-

o-
„Synu

prorokuj! V mé ého
národa: Slyšte Hospodinovo slovo!“ „Ko amar Adonaj Jahve Elohim!“,
což hebrejsky znamená: „Toto praví Panovník, Hos “

1) Duch pokání 
V „Ko amar...“
a) „Já, Hospodin dám vám Ducha skrze pokání 

oživnete.“
3krát opakuj svaté Boží jméno JE-HO-ŠU-Á-Á-Á a srdcem volej: 

„Dej, dej…“

í-
o-

ží. „P í “ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
i-

duchov
svatých Cyri vírou 3krát opakuj Boží jméno a u-
hém vy (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

2) Dar modlitby
L.: Prorokuj dále! 3krát v „Ko amar...“
a) Potom „Já, Hospodin, Vám dám šlachy – ducha modlitby!“
L.: Srdcem volej: „Dej, dej, dej…“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Hospodine Bože, nyní dáváš ducha modlitby – šlachy. 

s (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

sv
Kris
3krát s

3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
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edstavit Boha Otce jako epicentrum 

Syna – Ježíše. Mezi nimi je dokonalá jednota: „Já v Otci a Otec ve 

který sestupuje shora a i-
„On je-

(1Tim 6,16) Ježíš 
(J 8,12) 

K pomáhá, když vzývám Boží jméno v pozvolném
abice 

svatého jako sloupu, ve kterém nyní vírou jsem. Samohlásku 
„A“ vydechujeme po „A“ tce,
který miluje a nyní zcela proniká jako paprsek.

aprsek, který je jakoby 
ním jednotu. Ten s m-

nost Boha Syna, i-
ká atému. Ten je jako 

svém centru. Duch svatý 
tlo 

telný sloup vychází z o
mností.

Když Hospodin vyvedl izraelský národ z otroctví a vodil ho po 
pouš sloupu, který byl mezi 
nebem a zemí (srov. Ex 13,21-
vztaženýma rukama ve stanu setkávání za národ, nad stanem se viditel-

Anamnéze
vysloví: ubo spasitelnuju z

o nas byvšaja: krest...“ 
)

Anamnéze je si konkrétních spasitelných pravd, ale zá-
i kratinké sjednocení se s nimi. si, era

dnes i (Žid 13,9) a že
i budoucnost jedno. My zde ale žijeme život v etapách, v ase.

Proto se máme amovat do 
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památku.‘ Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento ka

zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.“ (1Kor 11,23-28) 

Co myslí apoštol tím, když píše: a-

pohanských okult-

dnes i tzv. internáboženský dialog. 
tmou? Jaký je souzvuk Krista s Beliálem?“ (2Kor 6,15) 

Tajemství Božího jména 
Pomalu s vírou pronášej svaté Jež

v hebrejském originále: „JE-HO-ŠU-A“. 
éna.

On je Všemohoucí, On vždycky byl a Je (JHWH) (srov. Jan 8,52). Plnost
Božího jména ale zjevil až tehdy, když edal svému Synu
(pozn. v oží

Otce, Syna i Ducha svatého a také vztah Trojjediného Boha k nám, lidem.
Doslova jméno JEHOŠUA znamená: Hospo-

din je spasení (Trojjediný) je naše spása. Ježíš sám vyznává: „Ozná-
mil jsem Tvé jméno, které jsi mi dal...“ (J 17,6) Jméno Ježíš (Isus) je 

Vlastní hebrejské 
jméno Spasitele je Jehošua e-

„Každý kdo bude vzý
„Nevezmeš jména 

Božího nadarmo“), aby nedošlo k jeho zprofanování, je lépe v ném 
ežíš).

V velkou úctou vyslovovat toto 
ovo,

tomto jménu –
tedy spása, záchrana každého, kdo s

yslovovat 
svaté jméno jen mechanicky. V o-

28

ikázání
Dále prorokuj. 3krát vyslov: „Ko amar...“
a) Potom dodej: „Já, Hospodin, dám vám svaly – –

do srdce.“ (Žd 8)
L.: Volej za celý národ: „Dej, dej, dej…“(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

svaly – B á-
zání. Za celý národ srdcem volej: „ sílu – i-
kázání.“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

s dcem … (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

„Ko amar...“
a) Potom dodej: „ e-

“ (Sk 2,42).
V Dej, dej….“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) Ty, Hospodine Bože,

v S vírou ímám…“. 
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

v první církvi. Z
(3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

5) Plnost Ducha
„Ko amar...“

a) „ olé 
v den Letnic.“ „Dej, dej...!“ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

b) Ty, Hospodine, Bože, dáváš v plnosti svého Ducha. Já ho zá-
3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

c) Pane Ježíši Kriste, á-
rod. (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

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

následujícímu pr
východu, prorokuji k
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slabiky Božího jména „Je-ho- ichází 
omuji, že 

vchází do m u-
-

k ovým stranám.]
východu, pozvedni ruce, skrze tvé ruce a dech 

„Ko amar...“ (3krát)
„ Duchu a

národ. “ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
b) se na jih, prorokuj k „Ko amar...“ (3krát)
„ a

národ. “ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
západ, prorokuj k „Ko amar...“

(3krát)
„ a

národ. “ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)
sever, o prorokuj k „Ko amar...“

(3krát)
„ a

národ. “ (3x: JE-HO-ŠU-Á-Á-Á)

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

Sanctus, Sanctus Alelu, Ale-
lu, Alelu, Aleluja, Pána chvalme

44

ANAMNÉZE A EPIKLÉZE

V –
o-

které k tomu používá, jsou hereze a synkretismus s pohanstvím
praktikovaný v internáboženském dialogu. Západní církev, v
s
apostatického Západu o to usiluje i východní církev, v patriarchou

kostí. Vize, kterou Hospodin ukázal proroku Ezechielovi, se vztahuje i 
na dnešní dny. lský“ –
církev bez ducha pokání a Ducha pravdy. 
volat k d-

epiklézi. 
anam-

néze ravd spojených se spasitel-
ným dílem Krista. Po anamnézi následuje epikléze, tedy intenzivní 

Slova ustanovení
zpívá slova ustanovení: 

ježe za vy lomimoje vo ostavlenije hrichov“. Lid 
odpovídá: 

Tato slova pro-

pátek.  
á-

vá
Padesátý den po Kristov atý

rkev 
– „lámání chleba“ (Sk 2,42) „První 

den v lámání chleba.“ (Sk 20,7) Co napsal 
apoštol Pavel o svaté liturgii? 
také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky,
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Jaké bylo ovoce tohoto prorockého kázání? „Byli zasaženi ve svém 

dostanete dar Ducha svatého.“
b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Dych-

po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“
(1Kor 14,1)

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

d) (5 minut): prožívám tuto pravdu,
nosti: „ „Sláva, sláva, Aleluja.“

jazycích: (v h-
„Duchu Boží“ spolu 

s e zpívá základní me-
lodii

domit 
obraz, že stojím 
Mu za ázím do 

tu chvíli „se za nás Duch 

vu a být 
obí. 

Duchu svatému, když se opakují slova: 
erých 

ždý
á-

ležitosti. 
30

K –

První hodina

a) Zamyšlení nad Božím slovem
Svým zrakem se podívej na nebe, miliony vše je

v st! Slunce je milion 
sta í dvakrát nce

enost asi 4 
é roky. 26 000 gala-

xie M á dráha, jejíž jsme . K jiným, dalším jsou do-
konce miliony let. Úžasné zákony jsou i na naší malinké Zemi:
podmínky pro život, tajemství života a jeho divy spoje-
né s instinkty Tajemství lidského života: imunitní systém,
mozku, srdce, plic, nervový systém, zrak. Navíc tajemství duševního a du-

u-
ozumu. 

Svým r o -
ním. našem živo

V duchu vidíme ka noci ze soboty na 

Ježíši Pilátovi: mrtvých. 
Rozkaž tedy hlídat hrob.“ (Mt 27,63-65)

Noc je tichá. V jedné chví
n-

ným hrobem, protože už nepodléhá fyzickým zákonitostem. 

ál se v naprosté tichosti a skrytosti. Ani 
strá hrobu. 

mrtvých. Každý z nás se setkává s rea-
litou smrti. Jednou i u tvého hrobu budou stát tví nejdražší a budou plakat.

eni.
a-

aslíbení je pro 
nás nesmírnou radostí. Ježíš opravdu vstal z mrtvých! I my vstaneme 
z nebi. 
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b) Citování Božího slova (5 minut): všichni opakujeme: „Kristus 
í (1Kor 15,20)

c) Modlitba podle Božího slova
„Kristus vstal z mrtvých!“, a jeden dodá: „ “

d) (5 minut): „Zmrtvýchvstal Ježíš náš Pán“.
íšení.

a) Zamyšlení nad Božím slovem
ho-

Ním vešla do Jeho 

dotýkala se Jeho ran nejen rukou, ale i srdcem. Pak bylo umu
ívá

i pozemská matka v ovaného syna? 
Hlubokou bolest v

Jeho spasitelném vyjá o
mrtvých.“ Znovu si ve vel-

ké bolesti s velkou vírou a v

slovu i v šce, kdy všichni byli zlo-
meni ení 

ota,
nastává noc ení podstatné.

o
d
ytost. Ona 

prožívá v
ní ve chvíli 
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(5 minut): ou si uv
domuji realitu: 

í „Duchu Boží“ . 43)

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

Dnes každý ob c-

je týž Duch svatý! Duch pravdy! 

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

smrt. 
Model, jak Písmo svaté, dává apoštol Petr ve svém ká-

zání v den Letnic. (Nejprve reaguje na to, co se stalo: Apošto
yky a 

prorokují. Petr odcituje proroka Joéla 3,1-5: „I na své
vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.“ (Sk 2,18) Potom 

hned jde k p lská smrt i Jeho 
zmrtvýchvstání. Ukazuje, že pravda zmrtvýchvstání je obsažena v Žalmu 
16,8-11: atý 
rozpadl v prach.“ (Sk 2,27) Petr „Zde mluví prorok

Pak cituje Žalm 110,1: d-
ni po mé pravici.‘“ K tomuto Petr dodává: jistotou 

ášem.“
(Sk 2,36))
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vený – –
nás, 

.
Máme sílu Svatého Ducha, abychom dky. 

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „I vy 
i (Sk 1,8)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „ ého, 

.“
(5 minut): tupuje

Duch svatý a v tuto chvíli Ho s vírou a v
Modlitba v jazyku (srov. Sk 2,4). 

a) Zamyšlení nad Božím slovem

(srov. Lk 12,49-50) – agapé –

.“ (Mt 3,11) Tento 
s Duchem svatým, spaluje už zde na 

zemi strus
a

nás uvádí do plné pravdy. 
Nad apoštoly se ukázaly ohnivé jazyky. Sám Ježíš tento o-

t-

s-

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

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Je-ho-šu-á-á-á“

a jeden dodá: „A o “
32

ostala 

duchovním Jeruzalémem, mís
(Zj 21,10). V
svým Synem, ale záro – On zde stojí, dívá se 
s velkou láskou na ni. Z írný pokoj 
beze slov. Ona z hlubiny srdce tiše pronáší: „Je-ho-šu-a...“. 

Když šly ženy ráno ke hrobu, Ježíšova matka s nimi nešla. Ženy 
nimi setkal 

i samotný Ježíš. 
ní ze všech se Ježíš ukázal své matce.

rkevní 
o

-5). 

b) Citování Božího slova (5 minut): všichni opakujeme: 
Boho ze ení svého Syna!“
c) Modlitba podle Božího slova :
„Je-ho-šu-á-á-á“ “

d) (5 minut): V duchu 
prožívám s Ježíšem.

a) Zamyšlení nad Božím slovem
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Ke o-
Adamovi všichni umírají, tak všichni 

ti, kdo jsou v Kristu, dojdou života.“ (1 Kor 15,20)
jsme byli do 6,3). Vcházet do Kris-

tovy Boží (srov. 2 Kor 4,10n, 12,1-2). 

paralyzuje duši. Jak? 
ignoruje i realitu smrti, Božího 

nebi, které 

Rozum se svou intelektuální pýchou miluje lež a klamné filosofie 
a psychologie. 

Božími tajemstvími, které 

v nství i s jejich démony 
a prosazuje hereze antievangelia. 

ali-
zovat pravdivé dobro, ale realizuje zlo pod rouškou dobra a pravdy. 

ívej se
a-

ven. Smrt a rakovinu? Na infarkt? 
Na mozkovou mrtvici? V autohavárii? Pak bude Boží soud
né zavržení v pekle s nebi s Kristem, svatými 

pokání!

„Jestliže v
b-

nás 
také

b) Citování Božího slova (5 minut): všichni opakujeme: „Kristus 
vstal z mrtvých! Spolu s Ním jsme vstali i my.“ 

c) Modlitba podle Božího slova
„Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „Spolu s Tebou jsem vstal“

d)
„Toto je noc“ pro-

Kristem.
40

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

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

zaplesá.“

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

– pravdy k Duchu svatému

a) Zamyšlení nad Božím slovem
: „I vy dostanete sílu Ducha svatého, a budete mými 

„Obra
e

aleko ...“ (Sk 2,38-39)
a-

tého! Znamená to vycházet z t-

vyžaduje ení sebe.
i a zde

poznání a k realizování „Duch sva-
tý i-
jímáme Ducha svatého v plnosti, duch naší duše ustoupit! 

nás je otrá-
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pro Ježíše podstoupí. Boží láska – agapé – je spojená s ížem.
b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: „Ježíš 
se zept (J 21,15-19)
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): ežíš 

znamená: 

sta.
: „Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „Ty víš všechno, 

“
(5 minut): 

Zpíváme: „Vše opustím pro Ježíše“ a klaníme se.

(pokloním se)
Ježíšovo nanebevstoupení

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

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

stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, zno-
(Sk 1,10-11)

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

í
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******************************************

Druhá hodina

a) Zamyšlení nad Božím slovem
V

druhá Marie do zahrady, kde byl Ježíš pochován. Nedaleko od hrobu je 
Zjevuje se jim Vidí ho, jak se-

stupuje z nebe, odvaluje od vchodu do hrobu velký kámen a sedá si na 

tohoto oslnivého zjevu jsou i vojáci strá

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

(Mt 28,5-7) 

v ý-
en...“ (Lk 24,5-6)

duchu 
tomto duchu však Ježíš není. Skrze

pokání musím z tohoto ducha vyjít, abych se setkal s živým Ježíšem. 

b) Citování Božího slova (5 minut): Všichni opakujeme: 
hledá
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c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
„Je-ho-šu-á-á-á“ a jeden dodá: „Ty jsi vstal z mrtvých! Ty jsi ve 

!“

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

a) Zamyšlení nad Božím slovem

k hrobu, a tu se podruhé setkává s
á „Vzali mého Pána a nevím, kam ho 

položili.“ , obrátila se a vidí, že Ježíš tam stojí, ale nev
Myslela, 

kdes ho položil.“ 
dokud ji neoslovil jmé-

„Rabbuni!“,
í-

chy. Ježíš se ptá i tebe: „Koho hledáš?“

Ježíš? On 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 
konkrét : z alkoholismu, y,
strachu, kariérismu, okultismu...
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takovou láskou, že se Petrovi do srdce navrací
áním,

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

novi.“
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut):
konkrét

: „Je-ho-šu-á-á-á“, a jeden dodá: „
za “

(5 minut):
Uv
„Jehošua“. 

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

s
Ce

i velké množství ryb. 
láskou na Petra. Petr si znovu 

á-

Nyní slyší Ježíšovu otázku: „Šimone, synu

Ježíš se 
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c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): u-

strach Ježí
: „Je-ho-šu-á-á-á“ jeden dodá: „Nebojím se, 

“
(5 minut):

„Adoramus te Domine“, což znamená „Klaníme 
se Ti, Pane“

(pokloním se)
******************************************

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

– že Ho nezná, že s Ním nemá nic spole
tru

hlubokém smutku a strachu.
V ned e a

volá: „Hrob je prázdný!“
Petr a Jan se hrobu.

Šimon Petr vchází... t
mrtvých. Oba

(J 20,2-10) o-
bem a plakala... Brzy nato se setkala se samotným Ježíšem. „Marie Mag-
dalská šla k ána.‘“ (J 20,18) 

a
-10)

e-
ným uších slova, kterými 

Pocit viny, lítosti, lásky, naplnil Petrovo srdce. Nebyl schopen slova. 
:
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: „Rabbuni“ a jeden dodá: „Tebe hledám! T
osvobodil z “

(5 minut):

jmen...“ a klaním se až k
konkrétní závislosti.

(pokloním se)
Zjevení ženám

a) Zamyšlení nad Božím slovem
Ženy, které nesly dný.

-
vstal z y Slova žen však apošto-

-11).
Znovu se vrátily ke hrobu, a když odtamtud odcházely, sám Ježíš 

Ženy se vrhly k Jeho nohám, 
objíma „Nebojte se!“ (Mt 28,9-10)

k
–

jedinému pravému Bohu. Ježíš je povzbuzuje: „Nebojte se!“
Komu a se kla

Fa
stému? pohanským praktikám? Koho, anebo

se bojím? Ze
„Neboj se!“

b) Citování Božího slova (5 minut): Prožívám setkání žen s Ježí-
šem, a nyní i své setkání s Ním. 
Všichni opakujeme:


