
 

  

Milé sestry, milí bratři, 
prožíváme Rok svatého Josefa, který se prolíná s Rokem rodiny, vyhlášeným pape-
žem Františkem od letošního 19. března. Jedním ze způsobů, jak v rámci těchto pří-
ležitostí obohatit a prohloubit svůj duchovní život, je čerpat z apoštolské exhortace 
Amoris Laetitia (Radost z lásky). V ní stojí papežova touha a výzva, aby „lidé pro-
žívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život.“ (AL 200)  

Při této příležitosti nás napadlo, že bychom mohli putovat přírodou a přitom se 
zamýšlet nad tím, co prožíváme a jak naplňujeme své poslání v rodině. Společně 
jsme vytvořili cestu s deseti zastaveními: ke každému z nich je připravený text k roz-
jímání, přímluvy a modlitba. Inspirací při jejich tvorbě nám byla právě exhortace 
Amoris Laetitia. Nabízíme vám je v této brožurce, se kterou můžete vyjít na svou 
vlastní pouť: je na vás, kdy a s kým se na ni vydáte. V brožurce najdete kromě textů 
a modliteb také mapu jednotlivých zastavení (uprostřed sešitu) a úkoly pro dětské 
poutníky (ti si s sebou na cestu mohou vzít papír a tužku či pastelky).  

Přejeme vám šťastnou a požehnanou cestu.  

Vaši Zdena a Jirka, Marie, Lída a Anežka, Vojta a Marta, Kristýna,  
Pavlína a Tomáš, Jiří, Dmytro, Monika, Jitka a Jan, Patricie, Katka  

2021 

CESTA RODIN 
VE FARNOSTECH KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 

1. socha svatého Josefa u jezuitské koleje 

Snoubenci: příprava na manželství 
Manželství je Boží dar a též celoživotní poslání, ke kterému Bůh snoubence povolá-
vá. Při svátosti manželství se snoubenci plně odevzdávají jeden druhému a navzá-
jem se přijímají, a to se všemi svými dobrými i špatnými vlastnostmi. Období, kdy 
spolu snoubenci chodí – mají vážnou známost, je proto velice důležité: 

Je to čas, kdy se snoubenci mají blíže poznat – své dobré i špatné vlastnosti. Čas, 
kdy se učí spolu mluvit, řešit problémy, hledat řešení těchto problémů a navzájem si 
důvěřovat. V době chození zjišťují, zda mají společné zájmy, společné představy 
o životě. Každý z páru se má ptát sám sebe, zda toho druhého skutečně miluje, zda 
má dostatečně reálnou představu o manželství. Snoubenci se učí respektovat osobní 
svobodu toho druhého. Také poznávají i rodiče a příbuzné toho druhého, mají se 
naučit mít k nim úctu, ale zároveň si i uvědomit, že nejdůležitější je vždy jednota 
mezi snoubenci a později manželi. Oba snoubenci se učí odpoutat se od svých rodi-
čů – dokázat je „opustit“. V tomto čase by si měli uvědomit, že žít ve dvou znamená 
také přinášet oběti. Učí se říkat si navzájem: „Je mi líto. Odpusť. Prosím. Děkuji.“ 

 

Prosby a díky 

 Prosme za snoubence, aby se navzájem stále lépe poznávali a také aby poznali, 
zda jsou pro sebe určeni. 

 Prosme za snoubence, aby se dokázali plně odevzdat jeden druhému a přijmout 
se navzájem se všemi dobrými i špatnými vlastnostmi.  

 Prosme za snoubence, kteří mají před svatbou, aby si uvědomili, že nejdůležitější 
je společný čas naplněný láskou, nikoli starosti se zařizováním svatby. 



 

  

 Prosme za snoubence, aby měli odvahu být odlišní, a nedali se ovlivnit názorem 
konzumní společnosti. 

 Prosme za čistotu snoubenců. 

 Prosme za rodiče snoubenců, aby je dokázali „propustit“ a dali jim prostor vytvo-
řit nový domov. 

 Děkujme za rodiče, kteří jsou nám inspirací v křesťanském manželství. 

 Děkujme za lásku, kterou nám skrze druhé Bůh dáváš. 
 

Modlitba snoubenců 
Děkujeme ti, Bože, za štěstí, které nám dáváš. Ty jsi nás vedl, abychom se sešli. Po-
máhej nám, abychom zůstávali při sobě a pomáhali si na cestě k manželství. Láska 
žije odpouštěním. Čím více budeme milovat jeden druhého, tím více poroste i naše 
láska k tobě. Dej, ať se hlouběji poznáváme, vroucně milujeme a každou něžností 
vyznáváme srdcem i ústy: Mám tě rád. Ty jsi láska. Amen.  

2. socha panny Marie u vchodu do Vorlíčkových sadů 

Manželství: láska i těžkosti 
Odevzdávám se ti a přijímám tě… Těmito slovy řada z nás při udílení svátosti man-
želství začala manželský život. Papež František ve své exhortaci Amoris laetitia na-
bízí v kapitole věnované lásce a manželství mnoho podnětů k tomu, abychom své 
vztahy prohlubovali. Hned na začátku připomíná, že „milost svátosti manželství je 
především určena k zdokonalování manželské lásky“. A dále otevírá Pavlův hymnus 
na lásku – jednotlivé „invokace“ přímo „roubuje“ na vztahy v manželství. A tak na-
bízím pár bodů k zamyšlení. 

Shovívavost, trpělivost: Kdo miluje, nejedná impulsivně, nedá se strhnout 
k urážkám. Moje trpělivost se posílí, když dovolím druhému být takový, jaký je. 
I když se chová jinak, než bych si přál. 

Dobrosrdečnost, vlídnost: Láska prokazuje druhému dobro, pomáhá mu, dává 
bez míry, bez očekávání, nejedná hrubě, tvrdě. 

Láska léčí závist a žárlivost, nevychloubá se a nenadýmá: Závist je smutek 
z dobra druhého, soustředění se na své vlastní já. Kdo miluje, vyznačuje se pokorou, 
nemá potřebu mluvit o sobě, snaží se vcítit do druhého a chápe ho, odpouští. 

Odpuštění: Snažím se pochopit slabost druhého, odpouštět sám sobě vlastní 
nedokonalosti a omezení – to mě naučí odpustit nedokonalosti partnera. Učme se 
bezpodmínečné Boží lásce. 

Svatý Pavel ve své velepísni zmiňuje ještě další aspekty lásky. Ale nad těmi mů-
žeme přemýšlet ve svých rodinách doma.  

Nedávno jsem poslouchala přednášku otce Jana Linharta na téma Láska 
v dnešní době. Citoval papeže Benedikta XVI., který říká, že opakem lásky nebývá 
tak často nenávist (v tu se může někdy proměnit zraněná láska), jako spíš postoj 
zvaný acédie – lhostejnost, nezájem, omrzelost, prázdnota, nuda… Tento postoj, 
který pouštní otcové nazývají „polední démon“, ohrožuje i manželství. Snažme se 
hledat, co nás spojuje, nepřestávejme spolu hovořit a začínat stále znovu… 
 

Prosby  
Pane Ježíši, na přímluvu svatého Josefa ti svěřujeme naše manželství: 

 Posiluj, Pane, manžele, aby mezi nimi rostla láska, úcta a věrnost. 

 Prosíme tě, Pane, o pokoru pro všechny manžele, aby dokázali upřednostnit své-
ho partnera, toužili po smíření a uměli se omluvit jako první, a tak vytvářeli po-
kojný domov. 



 

  

3. kaplička Panny Marie nad Bylankou 

Mateřství 
Mateřství je velká odpovědnost, důležité povolání, ale hlavně velký dar. Každá mat-
ka spolupracuje s Bohem na uskutečňování zázraku nového života. „Dříve než jsem 
tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve, než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem 
tě.“ (Jer 1,5) 

Matka přináší na svět nový život, který si přeje Bůh. Není důležité, zda je tento 
nový život pro tebe, matko, užitečný či nikoli, zda má vlastnosti, které se ti líbí či 
nikoli, zda odpovídá tvým plánům a snům či nikoli. Děti jsou dar, každé je jedinečné 
a neopakovatelné. Dítě je milováno, protože je dítě.  

Výchova dítěte je velký úkol. Když se narodí dítě, matka je s ním snad každou 
minutu. Jak dítě roste, matka se vzdaluje, postupně musí dokázat dítě jistit jen 
z povzdálí a nechat jej růst. Děti potřebují mateřskou přítomnost. Podstata výchovy 
a velká zkouška matek je fyzickou přítomnost nechat přerůst v přítomnost duševní.  

Rodičovská láska je nástrojem lásky Boha Otce, který narození každého dítěte 
láskyplně očekává, bezpodmínečně a zdarma jej přijímá. 

Na počátku mateřství je láska, mateřství je láskou prodchnuto a má moc šířit 
lásku dál.  

Vzorem pro mateřství je Panna Marie. 
 

Prosby 

 Milý Bože, odplať mé matce vše dobré, co pro mě udělala, a pomoz mi, abych jí 
ze všech sil byl/a vděčný/á.  

 Pane, odměň všechny její námahy, a starosti, jež se mnou měla. 

 Pane, žehnej mé mamince.  

 Chválím tě, Bože, za všechny matky, skrz které přichází nový život od tebe. 

 Prosím tě, Bože, posiluj a ochraňuj všechny matky. Posiluj matky, které pochy-
bují o své důležitosti. Vlij do jejich srdce pokoj. 

 

Modlitba matky 
Maria, první ze všech matek, tys dobře poznala dávno přede mnou všechno, co já 
zakouším. Poznalas radosti mateřské, víš také, co cítilo tvé srdce, když se s tebou 
loučil tvůj Syn. Zůstala jsi sama, když odešel plnit své poslání. Stála jsi stranou, když 
mu provolávali slávu a chtěli jej povýšit na krále. Zakusila jsi, jak těžko je v duši 
matky, když chtějí její děti jít svou cestou. Nemohla jsi svému Synu pomoci, když jej 
zesměšňovali a soudili, stála jsi pod křížem a čekala jsi na jeho poslední slova. Vidě-
la jsi ho v bolestech umírat.  

Maria, pros za mé děti, aby nedoplácely na to, co jsem zanedbala při jejich vý-
chově, když byly odkázány na mou lásku. Pros za mé děti u svého Syna, aby je chrá-
nil tehdy, když je nemohu chránit já. Pros za mé děti u svého Syna Ježíše, aby je 
miloval tam, kam já svou láskou nedosáhnu. Amen. 

 Prosíme za manžele, aby společně zvládli překonávat těžkosti, které jim život 
přináší, aby byli sobě navzájem oporou a povzbuzením. 

 Prosíme tě, Pane, abychom dokázali naplňovat svému manželovi/své manželce 
všechny touhy, abychom k sobě byli laskaví a vděční.  

 

Modlitba za manžele 
Dobrý Bože, žehnej našim manželstvím, prohlubuj vzájemnou lásku manželů, po-
máhej nám mít pro sebe navzájem čas, pochopení, laskavé přijetí. Amen. 



 

  

Vztahy v rodině 
„Boží slovo nám říká, že rodina je svěřena do rukou muže, ženy a dětí, aby utvářeli 
společenství mezi osobami k obrazu jednoty Otce, Syna a Ducha Svatého.“ 

„Náš Bůh ve svém nejniternějším tajemství není samota, ale rodina, poněvadž 
v sobě obsahuje otcovství, synovství a podstatu rodiny, což je láska. Tou Láskou je 
v božské rodině Duch svatý.“ 

„Pokud manželé mezi sebou navzájem a spolu s dětmi budou na sebe pohlížet 
jako na bratry v Kristu a milovat se tak, jak to on přikázal, pak Ježíš splní svůj pří-
slib a bude přítomen uprostřed těch, kdo jsou sjednoceni v jeho jménu.“  

Z vlastní zkušenosti víme, jak je někdy těžké v našich rodinách udržovat lásku, 
úctu a harmonii. Jak těžké je přijímat všechny členy rodiny se všemi jejich omezení-
mi a nedostatky. Jak těžké je naslouchat, odpouštět, jednat nezištně, sloužit a neče-
kat odměnu, uznání. Jak bychom někdy nejraději utekli na pustý ostrov, kde by od 
nás nikdo nic nechtěl a kde bychom měli klid. Když uvažuji o vztazích v rodině, tak 
mě napadají různé otázky:  

Jak naplňuji svoji úlohu, tam, kde jsem, a to i v rodině? 
Co pro mě znamená moje manželka, manžel, děti, rodiče? 
Přistupuji k nim vždy s láskou a úctou? 
Umím naslouchat a společně s ostatními hledat řešení těžkých situací v rodině? 
Umím odpouštět a nevyčítám? 
Věřím, že vždy mohu začít znovu, i když jsem něco totálně pokazil/a? 
Umím přijímat všechny členy rodiny i s jejich nedostatky a omezeními? I ty, kte-

ří mají úplně odlišný názor? 
Nesoudím ty z rodiny, kteří jdou jinou cestou? 

 

Prosby 

 Pane, děkujeme ti za všechny rodiny, které se snaží žít v lásce a upřímnosti. 

 Prosíme tě za všechny zraněné, nemilované a za všechny, kteří neumějí odpustit, 
uzdrav je. 

 Pane, pomoz nám ať dokážeme ve svých rodinách žít podle vzoru Svaté Trojice. 
 

Modlitba 
Pane, děkuji ti za moji rodinu. Pomoz nám, abychom dovedli v každém bližním vi-
dět tebe, abychom se s tvou pomocí milovali, byli milosrdní a uměli nést své každo-
denní těžkosti a problémy. Amen. 

4. kostel Nejsvětější Trojice 

5. Boží muka u vykopávek v Bylanech: obraz svaté Zdislavy 

Výchova dětí v rodině 
S digitálním věkem přichází množství problémů a úskalí, se kterými se dříve rodiny 
při výchově potýkat nemusely. Není možné v tomto směru čerpat ze zkušeností 
předchozích generací. Je třeba nacházet nové způsoby, jak děti naučit, že internet 
může být dobrý sluha, ale špatný pán. Jako slepá ulička se mi jeví možnost zásadní-
ho omezování přístupu dětí k digitálním technologiím. Stejně tak nebezpečné by 
bylo i ponechat dítě v tomto směru volně, zcela bez kontroly.  

Myslím, že zásadní roli nejen v této oblasti výchovy hraje blízkost vztahu rodiče 
a jeho osobní zkušenost a příklad. Pokud tuto oblast sám neznám a neumím se v ní 
pohybovat, těžko mohu svému dítěti pomoci naučit zacházet s ní dobrým způsobem.  

Důležité je umožnit dětem růst jejich vnitřní svobody. Dle Amoris Laetitia: „Je 
nevyhnutelné, aby nás každé dítě překvapovalo plány, které proudí z této svobody, 



 

  

Rodina v církvi a společnosti 
Co vidím, když se podívám na kříž? Někdo může říci, vidím dřevo a něm připevněné 
tělo postavy, osoby Ježíše Krista. Tak si znázorňujeme událost Ukřižování. Můžeme 
zde vidět i něco jiného? Ano, měli bychom!  

Dřevo kříže může symbolizovat dvě roviny, vertikální a horizontální. Rovina ver-
tikální nám připomíná postavení rodiny v Církvi, její vztah k transcendentnu, 
k Bohu. Rodina je analogií, obrazem vnitrobožských vztahů, které jsou vztahy lásky. 
Ano, díky rodině může svět zakoušet Boží lásku. Jestliže se dnes rodiny ptají, čím 
mohou obohatit svět, v čem jsou přínosem, tak je to právě tato skutečnost. A kdyby 
to byla jen tato skutečnost, je to dostačující. A tak se dostáváme k druhé rovině kří-
že, a tou je horizontála, působení rodiny ve světě. Ano, křesťanská rodina je místem, 
kde se Boží láska koncentruje, a jakoby rozlévá do celé společnosti, do celého světa.  

Tím, co drží kříž pohromadě, tedy i tyto dvě roviny, je Ježíš Kristus. On ať je stře-
dem života každé rodiny. V něm jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám, čteme 
v listě Janově. Rodina je místem, kde se setkává nebe se zemí, lidská slabost 
s božskou silou, nezměrná omezení s obrovskou touhou po tvořivosti, rodina je mís-
tem zápasu. Jak v tom všem obstát a zvítězit?  

Když se podíváme znovu na kříž, musíme si uvědomit, že této scenérii předchá-
zela dlouhá Ježíšova cesta ke kříži, naplněná i tím, co my dnes také, i když v jiné 

jež rozbíjí naše schémata, a je dobře, že se tak děje. Pokud dítě necítí, že, ač nedoko-
nalé, je pro svoje rodiče drahocenné, vznikají hluboké rány, které způsobují mnoho 
těžkostí v jeho dozrávání.“  

Mnohem důležitější než vedení dětí po správné cestě je dobrá motivace. Ukázat 
jasný cíl etického života, který přináší hluboké dobro, dítěti přímo v tuto chvíli, 
a kvůli němu je pro dítě snazší v zájmu vyššího dobra si něco odříci.  

Všem tápajícím rodičům a hlavně dospívajícím dětem vřele doporučuji knihu 
Marka Váchy Nevyžádané rady mládeži. Dovolím si krátkou citaci: „V jedné řadě 
stojíme všichni před Bohem, každý se stejnou odpovědností. Ani rodiče, ani učitelé, 
ani andělé v nebi, ale já sám si nesu odpovědnost a chápu, že je to těžké břímě a že 
je snadné je hodit na kohokoli v dosahu a ještě na to být hrdý a vydávat to za poko-
ru. Ty sám máš odpovědnost za každé svoje slovo a za každý svůj čin, máš prsten, 
kterým se pečetí smlouvy, a máš nejlepší šaty – tak si je laskavě na sebe vezmi a uj-
mi se hospodářství. Jste poupata květů, jste možnosti, o kterých si úpěnlivě přeji, 
aby se učinily, aby se staly.“ 
 

Prosby 

 Prosíme za rodiče, aby neztráceli odvahu čelit novým výzvám při výchově 
v současné době. 

 Prosíme za mládež, aby se nebála žít naplno i s chybami. 

 Prosíme za stálé prohlubování vztahů v rodinách. 

 Prosíme za něhu matek, stálost otců a důvěru dětí. 

 Prosíme za uzdravení vzájemných zranění. 

 Prosíme za odpuštění hříchů minulých generací a požehnání budoucím generací. 
 

Modlitba 
Děkujeme ti, Bože, že se smíme podílet na růstu duší našich dětí. Že smíme svým 
dětem stále více otevírat oči, mysl i srdce, aby ti mohly být blíž a více se radovat ze 
tvé lásky. Amen. 

6. kříž na Škvárovně 



 

  



 

  



 

  

formě a podobě, prožíváme. On kráčel touto cestou s vědomím Otcovy lásky, kterou 
prožíval, a v této síle došel vítězství. Když přijmeme tuto lásku, kterou nám zjevil, 
stane se i naší silou k vítězství, nebo spíše dostaneme podíl na Kristově vítězství, 
které on pro nás jednou provždy vydobyl, vítězství, které, jak víme, nekončí na kříži.  

 

Prosby 

 Prosme za celé křesťanstvo, ať se stane jednou rodinou, početnou a zářící jako 
hvězdy na nebi. 

 Prosme za velkou rodinu národů, ať chválí svého Tvůrce pokojným soužitím 
a vzájemnou spoluprací. 

 Prosme za křesťanské rodiny trpící pronásledováním, ať všemi zkouškami pro-
jdou s Ježíšem, Marií a Josefem.  

 Prosme za rodiny nucené opustit vlast a jít do neznáma, aby našly nový, bezpeč-
ný domov.  

 Prosme za rodiny bez dětí, ať zakusí štěstí rodičovství, a za děti bez rodiny, ať 
prožijí radost z přijetí.  

 Prosme za rodiny zraněné neláskou a manželství procházející krizí, ať je pro ně 
tento rok časem setkání a smíření. 

 

Modlitba 
Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska 
a Život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Kris-
ta, zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého, pramenem Boží lásky, skutečným chrá-
mem života a lásky pro generace, které se neustále obnovují. Učiň, aby tvá milost 
vedla myšlenky i skutky manželů k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu pro své lidství a růst 
v pravdě a lásce. Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, byla silnější 
než každá slabost a každá krize, kterými někdy naše rodiny procházejí. A konečně, 
na přímluvu Svaté Rodiny z Nazareta, dej, aby církev v rodině a prostřednictvím 
rodiny mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země. Skrze Kris-
ta, našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen. (Papež Jan Pa-
vel II.) 

7. kaplička svatého Vojtěcha u pramene 

Otcovství 
Kde jinde se můžeme lépe inspirovat rolí otce a matky než právě u Svaté Rodiny 
z Nazareta? Bůh dal Ježíšovi jako otce Josefa. Josef má ve výchově Ježíše důležitou 
úlohu: ukazovat mu postavu otce. Tato Boží laskavost potvrzuje, jak je pro dítě důle-
žité, aby bylo vychováváno matkou i otcem. Ježíš tedy není sirotek bez otce, protože 
je tu Josef – a Maria dává Josefovi místo, které mu náleží. 

Příběh o nalezení v chrámě je výmluvný. Zkusme si představit Josefovo znepoko-
jení, když zjistil, že Ježíš už s nimi ve skupině poutníků není. Nepochybně cítí vinu 
za to, že nebyl pozornější, protože jedním z jeho hlavních otcovských úkolů je chrá-
nit dítě. Zatímco zmatení rodiče ho hledají mezi poutníky, Ježíš právě vyučuje 
v jeruzalémském chrámě. Musíme si uvědomit, že Ježíšovi je dvanáct let, což pro 
tehdejší židovskou kulturu znamená období přechodu od dětství k dospělosti.  

Maria a Josef nacházejí svého syna po třech dnech úzkostného hledání. Bible 
nám vypravuje, jak Maria vystupuje do popředí: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, 
tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ (Lk 2,48) Dobře si všimněme, že když se Ma-
ria obrací na Ježíše, spojuje se s Josefem: „tvůj otec a já“. V tomto citově vypjatém 
okamžiku to udělala spontánně, a to nám ukazuje, jak starostlivě Maria zapojuje 



 

  

Josefa do výsadního vztahu mezi matkou a dítětem. Pro Marii neznamená poslání 
jejího muže, aby je pouze živil a chránil, ale aby se také plně zapojil do Ježíšovy vý-
chovy. 

Ono „tvůj otec a já“, které vyslovila Maria, znamená, že v této chvíli je Ježíšovo 
místo po boku otce Josefa v tesařské dílně v Nazaretě. Následující text nám říká, že 
se Ježíš pak s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je.  

Ježíš a Josef stráví mnoho let jeden vedle druhého a vzájemně se budou oboha-
covat. Dokud je Ježíš ještě dítě, bere ho Josef na kolena a učí ho Písmo svaté, pozdě-
ji pak přijde řada na Ježíše, aby svému otci vysvětlil, co hlásali proroci. Tím, že 
s Josefem sdílí každodenní život, objeví Ježíš postupně obraz nebeského Otce, toho, 
kterého bude volat slovem Abba, až bude viset na kříži.  
 

Prosby  

 Nebeský Otče, prosíme tě, aby po příkladu sv. Josefa byli otcové oporou pro své 
manželky a děti a nesli s nimi všechny radosti i starosti. 

 Pane, prosíme tě, dej mužům odvahu  stávat se zodpovědnými a opravdovými 
otci. 

 Dobrý Pane, prosíme za muže, kteří vyměnili své poslání otce za práci, koníčky 
anebo za jiné vztahy. 

 Na  přímluvu sv. Josefa tě, Pane prosíme, osvoboď otce, kteří žijí v jakékoliv zá-
vislosti a trpí tím celá jejich rodina. 

 Na  přímluvu Matky Boží Panny Marie, dej, dobrý Pane, každému otci citlivé, 
vnímavé a pozorné srdce pro jeho manželku a děti. 

 Prosíme, Pane, za ochranu naších rodin před útoky a svody zlého ducha. 
 

Modlitba otců 
Pane, náš Bože, děkujeme ti za dar otcovství. Prosíme tě o pomoc, když máme potí-
že a když selháváme ve svém poslání milovat a chránit naše rodiny. Chceme se od-
vrátit od věcí, které nás od tebe oddělují. Prosíme tě, provázej nás v našem životě 
a veď nás ve všem, co děláme. 

Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili své poslání a přijali naše pravé mís-
to ve společnosti jako otcové, podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie. 

Prosíme tě, Pane, o ochranu žen a dětí, které jsi svěřil do naší péče. Prosíme tě, 
chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy.  

Pane, prosíme, žehnej nám, ať nás všechny i nadále vede Duch svatý. Amen. 

8. socha svaté Anny v Přítokách 

Širší rodina 
Téma širší rodiny není cílem ani v možnostech tohoto zastavení obsáhnout celé. Jen 
si dopřát dotek, připomínku pro chvíle, kdy to budeme v životě potřebovat. Zkusme 
se zamyslet nad několika citáty z apoštolské exhortace Amoris laetitia: 

Malé rodinné jádro by se nemělo izolovat od širší rodiny. 
Pozornost vůči starým lidem charakterizuje civilizaci. 
Poznání a možnost zaujetí postoje k minulým událostem je jediný způsob, jak 

stavět smysluplnou budoucnost.  
Vyprávění starých lidí je pro děti a mládež velice užitečné, poněvadž je stavějí do 

spojitosti s historií rodiny, čtvrti a země.  
Mít bratra nebo sestru, kteří tě mají rádi, je silná, nezaplatitelná, nenahraditelná 

zkušenost.  
Možná si toho nejsme vědomi, ale právě rodina nás uvádí do bratrství ve světě.  
 



 

  

9. kaplička v České ulici 

Modlitba 
Trojjediný Bože, na přímluvu svaté Anny a svatého Josefa, pomáhej našim rodinám 
vytvářet láskyplné vztahy mezi členy malé i velké rodiny. Veď nás k laskavosti, trpě-
livosti a porozumění. Dej, ať jsme všímaví k potřebám druhých, těch slabších, star-
ších či maličkých, přetížených a unavených, k lidem v našem okolí, kteří mají strach, 
a proto se chovají egoisticky. Dej, ať si umíme také s důvěrou o pomoc říci 
a s pokorou ji přijmout.  Svatý Duchu, vstupuj do našich modliteb nejen za naše 
nejbližší, ale i za naše společenství, přátele a sousedy. Pomáhej nám napravovat 
křivdy, odpouštět nedorozumění, obnovovat vztahy. Nedovol, aby majetkové záleži-
tosti vztahy rozbíjely, vždyť věci pozemské všichni jednou opustíme. Dej, ať se mů-
žeme se všemi setkat v tvém království.  Amen.  

Vdovství a rozvod 
Rozpad manželství, ať už k němu dojde rozvodem, nebo smrtí jednoho z partnerů, je 
vždy velmi bolestivý.  

Před dvěma lety se rozváděli naši přátelé. Když jsme s jedním z nich mluvili, svě-
řil se nám se svým strachem z toho, že teď bude v církvi brán jako křesťan druhé 
kategorie, že najít si novou partnerku bude velmi těžké, protože žít s ní milostný 
život znamená zavřít si cestu ke svátostem. Je toto správné? Máme takto pohlížet na 
naše bratry a sestry, kterým manželství nedopadlo? 

Na mnoho otázek jsme nalezli odpovědi v exhortaci papeže Františka Amoris 
laetitia. On nás vybízí, abychom dávali rozvedeným zakusit, že jsou stále součástí 
církevního společenství. Neměli by mít pocit, že jsou exkomunikováni. Je potřeba 
vyvarovat se slov a postojů, které by jim dávaly pocit diskriminace. Měli bychom jim 
naopak nabídnout pomocnou ruku a podporovat je v jejich účasti na životě spole-
čenství. Jak píše papež František, pokud si křesťanská komunita vezme starostlivost 
o ně za svou, nedochází k oslabení víry a jejího svědectví o nerozlučitelnosti manžel-
ství, ale právě touto péčí vyjadřuje spíše svou lásku.  

Dále nás papež František povzbuzuje k milosrdenství vůči rodinám, kteří ve smr-
ti ztratili milovanou osobu – manželku či manžela. Těmto rodinám bychom měli 
v jejich smutku nabídnout světlo víry. Při takové ztrátě může truchlící partner dávat 
smrt za  vinu Bohu a hněvat se na Něj. Vdovství je velmi obtížnou zkouškou, a proto 
by měly být děti pro rodiče oporou. Někdy ale vdovec, vdova zůstanou z nějakého 
důvodu sami, pak by jim mělo křesťanské společenství o to více věnovat svoji blíz-
kost, lásku a pochopení. Je třeba je povzbuzovat k pokračování v jejich poslání: mi-
lovaná osoba nepotřebuje naše soužení, ani by nesouhlasila s tím že ničíme svůj ži-
vot. Utěšuje nás vědomí, že nedochází k naprostému zničení těch, kdo umírají, 
a víra nás ujišťuje, že Vzkříšený nás nikdy neopustí. Takto můžeme smrti zabránit, 
„aby otrávila náš život, zmařila naše city a uvrhla nás do nejtemnější prázdnoty“. 
Připustíme-li smrt, dokážeme se na ni připravit, a tak se připravíme na setkání 
s našimi drahými, kteří nás ve smrti předešli. 
 

Prosby 

 Prosíme tě, Pane, nauč nás, ať k rozvedeným a ovdovělým v našem společenství 
přistupujeme s laskavostí a porozuměním. 

 Prosíme tě za ovdovělé, aby neustrnuli ve svém smutku, ale pokračovali ve svém 
poslání pozemském životě. 

 Prosíme tě, Pane, veď naše ústa, když mluvíme s ovdovělými, ať jsou plná po-
vzbuzení a naděje. 

 Prosíme tě, Pane, za rozvedené, aby dokázali odpustit vytrpěnou nespravedlnost. 



 

  

10. kaplička Svaté Rodiny v parku u kláštera 

 Prosíme tě, Pane, za děti z rozvedených rodin, aby se jim stále dostávalo hojnosti 
lásky od rodičů a nestaly se rukojmím jednoho proti druhému. 

 

Modlitba za rozvedené 
Pane Ježíši, prosíme tě za rozpadlá manželství, za uzdravení zraněných srdcí býva-
lých manželů. Dej jim sílu odpuštění a přiveď je ke smíření. Naplň děti svou láskou 
a pokojem. Prosíme o to na přímluvu tvé milující  Matky Panny Marie. Amen. 
Modlitba vdovy a vdovce 
Laskavý Bože, je to tvoje vůle, že jsi mého manžela/manželku povolal k sobě na věč-
nost. Samota, kterou právě prožívám, je můj kříž, který chci trpělivě nést. Utíkám se 
k tobě o pomoc, abych ve svém trápení měl/a sílu sloužit a pomáhat ve službě dru-
hým. V tebe vkládám celou svoji důvěru skrze Krista tvého Syna. Amen. 

Rodina jako společenství 
Společenství je důležitou součástí života každého z nás. Je to prostor, kde můžeme 
sdílet s druhými podobné hodnoty, kde hledáme podporu, pochopení, radu, po-
vzbuzení… Kde cítíme, že na život nejsme sami. Kde se navzájem obohacujeme svý-
mi schopnostmi, dovednostmi a dary, které jsme obdrželi od Ducha svatého. A prá-
vě tyto dary slouží především pro druhé. Potřebujeme se navzájem. Každý z nás je 
jiný, originál, každý z nás je jedinečný. Doplňujeme se a navzájem se od sebe učíme. 
Společně tvoříme úžasný celek – stejně jako dílky mozaiky tvoří úžasný obraz.  

Společenství každý z nás zažívá také ve své rodině – se svými rodiči, se svým 
partnerem, se svými dětmi, s celou svou širokou rodinou. Rodina je naším základ-
ním společenstvím. Je to první místo, kde zažíváme hloubku a důležitost společen-
ství. Místo, kde se děti už od narození učí, co to znamená žít ve společenství. Že nel-
ze pouze brát, ale je potřeba také něco dávat, obětovat se pro druhé.  

Nezapomínejme na to, že rodina je základním kamenem každého společenství. 
Proto stavme základy své rodiny na pevné skále. I přes všechny naše starosti, pro-
blémy, těžkosti si nenechme vzít křesťanský ideál rodiny, naopak, snažme se k němu 
směřovat. Věnujme své rodině dostatek času a pozornosti. Sdílejme spolu své rados-
ti a těžkosti, mluvme o Bohu, o Božím působení ve své rodině. Modleme se spolu 
a za sebe navzájem. Vždyť Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém 
jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20) 

 

Prosby 

 Pane, prosím za všechny rodiny na celém světě, ať jsi vždy uprostřed nich, proto-
že tam kde jsi Ty, je láska.  

 Pane, prosím, ať dokážu rozdávat lásku druhým svým slovem, skutkem, pohle-
dem, svou přítomností. 

 Pane, prosím, ať umím více dávat než přijímat. Ať je pro mě služba v rodině ra-
dostí, ne povinností. 

 Pane, prosím, ať modlitba a účast na mši svaté je pro mě přirozenou součástí 
života. Ať hledám posilu do života vždy u tebe a nespoléhám pouze sám na sebe. 

 Pane, prosím za všechny rodiny, které tě odmítají pustit do svého života. Obměk-
či jejich srdce. 

 Pane, prosím dej, ať svým životem svědčím o tobě. 

 Pane, prosím, ať dokážu přijímat druhé i s jejich chybami a nepovyšuji se nad 
ostatní. 

 Pane, prosím, ať jsem dětem vždy dobrým příkladem. 



 

  

Úkoly pro starší děti 
1. Koho představuje socha, u  které začíná naše cesta? Víš, jaké měl povolání?                                         

Popiš, co drží v rukou, co s tím mohl vyrábět? Umíš ty sám něco vyrobit?  
2. Co se ti nejvíce líbí na tvých rodičích? Pojmenuj jejich vlastnosti. Co dělají, když 

se nemohou na něčem dohodnout? Jak bys jim poradil?  
3. Jak se jmenovali rodiče Panny Marie? 
4. Víš, jaké osoby tvoří Svatou Trojici? V jaké modlitbě si ji připomínáme? Umíš se 

ji pomodlit?  
5. Kdo byla svatá Anežka a svatá Zdislava? Co dělaly, že byly prohlášeny svaté? Jak 

pomáháš doma ty svým rodičům? Máš nějakou pravidelnou povinnost?  
6. Víš, jak vznikla církev? Kde se o tom dočteme? Víš, kdo je tvůj kmotr? Kde jsi ho 

vzal?  
7. Kde pracuje tvůj tatínek? Jaké je jeho zaměstnání? Popiš, co v práci dělá.  
8. Kdo všechno patří do naší širší rodiny? Pojmenuj své bratrance a sestřenice, kdo 

je jejich maminka a tatínek?   
9. U devátého zastavení jdi blíže ke kapli, za květinou něco uvidíš. Kdo to je?  
10. Zkus nakreslit váš rodokmen. Kdo je maminkou tvé maminky, tatínkem tvého 

tatínka? Kdo je to švagr, tchán, tchýně, neteř, synovec? 
 

Úkoly pro mladší děti 
1. Spočítej, kolik soch je u jezuitské koleje. Jaké nářadí má u sebe sv. Josef? Co 

s ním mohl vyrábět?   
2. Jak se jmenují křestním jménem tvoji rodiče, babičky a dědečkové?  
3. Víš, jak se jmenovala maminka Ježíše?  
4. Umíš se správně označit křížem? Co u toho říkáme?  
5. Kdo tvoří vaši rodinu? Znáš adresu, kde bydlíš? S čím doma pomáháš?  
6. Jak se jmenuje kostel, do kterého chodíme v neděli a co tam děláme?  
7. Kdo se staral o Ježíše, když byl malý jako ty? Víš, jaké povolání má tvůj tatínek? 

Co v práci dělá?  
8. Co nejraději děláš s babičkou nebo dědečkem, nebo s oběma? Čím je dokážu 

rozveselit?  
9. U devátého zastavení jdi blíže ke kapličce a podívej se za květinu, co tam vidíš?  
10. Nakresli vaši rodinu.  
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Úkoly pro dětské poutníky 

 Pane, prosím tě za všechny, kteří přišli o svou rodinu nebo za ty, kteří rodinu 
mají, ale přesto se cítí osamoceni. Vlij do jejich duše pokoj. Ať cítí, že ty je milu-
ješ svou bezpodmínečnou láskou a že jsi stále s nimi. 

 Pane, prosím, ať se nespokojuji s „normou“ dnešní doby, která je často tak láka-
vá. Dej, ať ideálem, ke kterému směřuji, je Svatá Rodina. 

 

Modlitba 

Pane Ježíši, děkuji ti za život, který jsi mi dal. Děkuji ti za mou rodinu a prosím, ať 
dokážu přijímat i její chyby a nedostatky. Pomoz mi znovu a znovu odpouštět všem, 
kteří mě zraňují, a prosit o odpuštění ty, kterým jsem já způsobil/a jakoukoliv bo-
lest. Děkuji ti, Pane Ježíši, za všechno dobré, co jsem v životě mohl/a vykonat. Často 
si nejsem jistý/á, jaké je mé životní poslání, má role v rodině. Proto tě prosím o dary 
Ducha svatého, abych dokázal/a rozpoznávat a přijímat tvůj plán se mnou. Také tě 
prosím, abych neztrácel/a důvěru v tebe. Tvá matka řekla: „Ať se mi stane podle 
tvého slova.“ Dej, ať je mi Panna Maria vzorem ve své odevzdanosti tobě. Svatý Jo-
sefe, oroduj za nás. Amen.  


