
 Infolist 22.3. 2020, 4. neděle postní  
 farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 

Ef 5,8-14; Jan 9,1-41 

 

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ 

naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností  

připravovali na velikonoční svátky.  

 Ž 23 
HOSPODIN JE MŮJ 

PASTÝŘ, NIC NEPOSTRÁDÁM! 
 

Dnes: *Stále platí opatření proti šíření viru covid 19. Prosíme, 
dodržujte je a využijte spíše duchovního svatého přijímání – v Kancionále modlitba 042 
*Na farních stránkách průběžně informujeme o aktuálním dění „Farní zpravodajství 
v době karantény“, ostatní zprávy budou řazeny pod tím uspřádané podle aktuálnosti. 
*Je 4. postní, viditelně ozdobíme oltář v Drahotuších květinami i pro povzbuzení 
návštěvníků. Díky všem, kteří se o květiny starají, máme je kde vzít. 
*Tento Infolist vychází především v internetové podobě, několik výtisků bude 
v předsíni kostela v Drahotuších, která je otevřena denně 6:30 – 20:30, také tam najdete 
Katolický týdeník, nedělní evangelijní obrázky a postní aktivity pro děti 
*V Partutovicích a Potštátě dostupnost Infolistu a dalších ještě vyřešíme. 
*Mše sv. je jen s vyloučením veřejnosti, úmysly slouží o. Radomír, jak jsou napsány. 
*Sledujte mše sv.v médiích,doma se modlete. Domácí bohoslužba z dopor.biskupů- níže, 
* Již od soboty večera (17:00) bude na Vojtově You tube „NEDĚLNÍ MODLITBA V KRUHU 

RODINY“ ( na www.farnostdrahotuse.cz ) dle doporučení, které nám dali biskupové - níže. 
Mše svaté on-line denně z celé ČR (v NE téměř kdykoliv): https://www.mseonline.cz/ 
V týdnu: * Můžeme dělat pouze to, co nám situace dovolí – sledujte weby i zpravodajství. 
*Denně ve 20h se modlíme růženec za odvrácení nákazy; vybízí nás biskupové i sv. otec.  
*Také mše svaté jsou slaveny v 18:00, jejich úmysly jsou na rozpisu bohoslužeb.  
PO *11:50 na Vojtově You tube https://www.youtube.com/user/vvrh je Postní doba až 
k velikonocům pro děti z náboženství (klidně i starší). Díky moc rodičům i dětem za 
sledovanost předchozího videa. Následující jsou mnohem lepší, nebudete zklamáni. 
*Přes You tube má náboženství i o. Radomír pro žáky z Partutovic, připravuje i pro Dr. 
ST *Církev slaví Slavnost Zvěstování Páně. Připomeňte si v rodině, že za 9 měsíců 
budou Vánoce a také Velikonoce se blíží. Nebojme se tento den slavit, jak je možné. 

*17:00 bude také video pro modlitební společenství.  
Příští neděle: *bude 5. postní, aktuální texty pro domácí modlitbu budou 
zveřejněny jako teď. Modlitba je tou největší silou pro nás i v této době.   
 

I když se teď nevidíme, přát si přeci dovolíme: *V této době mnozí 
slaví, modleme se, ať jsou zdraví, ať se virem nezkazí, dobro konat vyrazí. 
Virus duše hříchem zveme, modlitbou jej vyženeme. Dobrý Bože, 
smilování! Prosíme tě bez váhání. I za všechny, které 
známe, v modlitbě se přimlouváme. Vojta, o. Radomír  

* Jan Orság z Dr. (90), Petr Šindler (60) a Marek Pilíšek z Part. (50) 
 

Farářské poděkování 
Především Ríšovi U. za výraznou kaskadérskou pomoc  při sundávání 

uvolněného kříže z kaple sv. Anny a také Vaškovi a dvěma Pepům za 

pomoc s úklidem pokácené lípy  - též na hřbitově v Drahotuších. Nejen 

jim ať žehná sv. Josef – opomenutý světec tohoto týdne. 
 

Zasílání infolistu emailem, stačí se nám ozvat na email – viz níže. o.R. 

http://www.farnostdrahotuse.cz/
https://www.mseonline.cz/
https://www.youtube.com/user/vvrh


BOHOSLUŽBA V RODINĚ SE ŠKOLOU POVINNÝMI DĚTMI 
  

Nastala u nás situace, kdy není pro většinu křesťanů možné přijít na nedělní mši sv. Jak při-
pravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno! Lze využít základních modliteb např. zde: 
https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznammodliteb/zakladni-modlitby  Pokud chce-
me připravit bohoslužbu pro více lidí, je zde návod, jež si lze přizpůsobit vašim podmínkám.  
  

1) Připravme místo: Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako 
sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst. 
Také tužky a papíry na psaní či kreslení, papírky s přímluvami, několikrát texty čtení (viz 
dále). Každý krok modlitby lze proložit písničkou (kytara, klavír, flétna či hlas). Lze i 
on-line písně: https://kancional.cz/ 
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370 
  

2) Začínáme: Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo 
maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:   
  

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Na začátku bohoslužby si obvykle 
připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za 
odpuštění:  
P: Smiluj se nad námi, Pane, Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. P: Ukaž nám, Pane, své 
milosrdenství. Ostatní: A dej nám svou spásu. Všichni: Amen.  
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí 
ochranou.  Všichni: Amen.  
  

3) Čteme z Písma svatého:  P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a 
poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.  
Někdo z přítomných hezky přečte 1. čtení nebo evangelium z příslušné neděle (viz zde: 
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie ). Je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.  
  

Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme 
papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde: 
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/4-nedelepostni-
cyklus-a nebo zde: http://www.kanan.cz/3pusta.htm 
 

Dospělým nebo již starším dětem (nad 12 ) rozdáme papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. 
Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém 
papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak 
byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, 
každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, 
aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.   
4) Společně prosíme (a děkujeme): Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě 
volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává. P: Nyní připojíme modlitbu 
proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché 
zvolání „Amen“. Můžeme využít připravené prosby: https://www.pastorace.cz/primluvy 
 

5) Modlitba Otčenáš: Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se 
modlitbu Páně. Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje: P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. 
Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i druhým. Proto se navzájem 
pozdravme pozdravením pokoje.  
  

6) Požehnání: P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože 
své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Všichni: Amen. 
Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.   
  

P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 

 

www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; fadrahotuse@ado.cz 

 fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688 

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznammodliteb/zakladni-modlitby
https://kancional.cz/
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/4-nedelepostni-cyklus-a
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/4-nedelepostni-cyklus-a
http://www.kanan.cz/3pusta.htm
https://www.pastorace.cz/primluvy
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


PŘÍLOHY K BOHOSLUŽBĚ V RODINĚ 
 

Čtení z první knihy Samuelovy. 
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, 
Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když (Samuel) přišel a 
spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však 
řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. 
Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ 
Jesse předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin 
nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ Jesse odpověděl: „Ještě je 
nejmladší, ten pase stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť 
nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s 
krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ 
Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od toho dne i nadále 
působil s Davidem Hospodinův duch. 
 

Mezizpěv – Žl 23,1-3a.3b-4.5.6 
 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, 
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, 
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, 
občerstvuje mou duši. 
 
Vede mě po správných cestách 
pro svoje jméno. 
I kdybych šel temnotou rokle, 
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. 
Tvůj kyj a tvá hůl, 
ty jsou má útěcha. 

 
Prostíráš pro mě stůl 
před zraky mých nepřátel, 
hlavu mi mažeš olejem, 
má číše přetéká. 
 
Štěstí a přízeň mě provázejí 
po všechny dny mého života, 
přebývat smím v Hospodinově domě 
na dlouhé, předlouhé časy. 

 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. 
(Bratři!) Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž 
(záleží) ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a (v životě podle) pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a 
nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; spíše je (veřejně) odsuzujte. Vždyť (člověku) je 
hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle. 
Všechno totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká (v Písmu): „Probuď se, spáči, vstaň 
z mrtvých, a Kristus tě osvítí.“ 
 

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA.  
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho 
zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš 
odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží 
skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, 
kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch 
slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi 
se umýt v rybníku Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a 
když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, 
který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu 
podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On 
odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe 
a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ 
Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy 



Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znovu 
vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem 
se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože 
nezachovává sobotu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková 
znamení!“ A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o 
něm říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu 
nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného 
slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak 
to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že se narodil 
slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. 
Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože 
se báli židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl 
vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“ 
Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu chválu! 
My víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je hříšník, to nevím, ale 
vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali se ho tedy: „Co s tebou udělal? 
Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už jsem vám to řekl, ale jako byste to 
neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ 
Osopili se na něj: „Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k 
Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: 
„To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky 
Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo slýcháno, 
že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, 
nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil - a ty nás chceš 
poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: 
„Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ 
Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, 
Pane!“ a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět 
soudit: aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, 
kteří byli u něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: 
„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.' Proto váš hřích 
trvá.“ 
  

Dovětek ke „Společně prosíme“ 
 

které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i 
osby také učinit tak, že dopředu vytvoříme 30 různých papírků, které 

vystřiháme a položíme na stoleček nebo na zem někde stranou našeho ozdobeného stolu. Na každém 
je buď napsaná nebo nějakým obrázkem z internetu charakterizovaná nějaká oblast našich modliteb 
(naše rodina, nemocní lidé, Svatý otec, léky, lékaři, příroda, slunce, déšť, spolužáci, naše země, 
jednotliví členové rodiny, nemocní přátelé, chudí lidé, lidé trpící kvůli válce, naši političtí 
představitelé, lidé ubližující jiným, lhostejní lidé, lidé plní strachu, ...). Pokud se přidržíme čtení 
např. z 3. neděle postní, pak lze zařadit téma: lidé trpící žízní, džbánek vody, hádající se lidé, pastýř, 
papež, smutný člověk, poušť, uprchlíci, rozhněvaní lidé, lidé usilující o spravedlnost,... Takto 
připravené papírky rozložíme tak, abychom z nich mohli vybírat. Každý včetně dětí si papírky může 
prohlédnout a nějaký z nich vzít a položit na ozdobený stůl. Když to udělá, všichni společně řeknou 
„Amen.“ Dospělí se mohou k dětem připojit a také položit nějaký papírek.  
 

*Můžeme využít připravené prosby např. zde: https://www.pastorace.cz/primluvy 
 

Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“.  

https://www.pastorace.cz/primluvy


V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR Z 15. BŘEZNA 2020 PŘINÁŠÍME STANOVISKO MÍSTOPŘEDSEDY 

ČBK JANA GRAUBNERA K DALŠÍM OPATŘENÍM V RÁMCI KATOLICKÉ CÍRKVE. 
 

Drazí bratři a sestry, 

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto 

výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba 

ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech 

odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se 

setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím 

ohrozit na zdraví a na životě. 

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani 

v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat 

individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být 

otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu 

poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné – aby duchovní navštívil 

věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. 

Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální 

sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu 

uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic 

a opatřeni ochrannými pomůckami. 

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na vaši rozumnost. Snažme se všichni být 

k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika 

nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes 

sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým 

spoluobčanům dobrý příklad. 

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za 

sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, 

kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými 

rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme 

tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, 

kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro 

každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli 

vyzýváni na Popeleční středu. 

16. března 2020 
Jménem biskupů Čech a Moravy 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK 
  

Doplněk k instrukci (aktualizováno 18. 3.): 

1. Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli 

případné karanténě. 

2. Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u 

hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření 

pak ve společenství farnosti. 



SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA.  

(BAREVNĚ PODLE ROLÍ) 
 

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se 

ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil 

slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na 

něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, 

dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem 

na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny 

bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ - 

to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu 

sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu 

podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ 

On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: 

`Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde 

je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho bývalého slepce k 

farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna 

sobota. Také farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim 

odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ Někteří 

farizeové říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ 

Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení!“ A 

nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm 

říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ Židé však tomu 

nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho 

uzdraveného slepce a zeptali se jich: „Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že 

se narodil slepý? Jak to, že teď vidí?“ Jeho rodiče odpověděli: „Víme, že 

je to náš syn a že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme, 

a kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se jeho. Je dospělý, ať mluví 

sám za sebe!“ To jeho rodiče řekli, protože se báli židů. Židé se už totiž 

usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze 

synagogy. Proto jeho rodiče řekli: „Je dospělý, zeptejte se jeho.“  



Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: „Vzdej Bohu 

chválu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ On odpověděl: „Zda je 

hříšník, to nevím, ale vím jedno: že jsem byl slepý, a teď vidím.“ Zeptali 

se ho tedy: „Co s tebou udělal? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Už 

jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? 

Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ Osopili se na něj: „Ty jsi jeho 

učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil 

Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je 

skutečně divné, že vy nevíte, odkud je - a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky 

Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věků nebylo 

slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento 

člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal.“ Řekli mu: „V hříších ses celý 

narodil - a ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho 

vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A 

kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, 

kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na 

kolena. Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět soudit: aby ti, kdo 

nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepli.“ Slyšeli to někteří farizeové, kteří byli u 

něho, a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: 

„Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: `Vidíme.' Proto 

váš hřích trvá.“ 
 

Žluto-oranžový (až do šeda) – vypravěč 1 

Černý – vypravěč 2 

Fialoví – učedníci 

Červený – Ježíš 

Modrý – jedni lidé 

Modrý+žlutý zvýrazňovač – druzí lidé 

Oranžový – Uzdravený slepec 

Zelení – farizeové 

Zelení+žlutý zvýrazňovač – druzí farizeové 

Růžoví – rodiče uzdraveného slepce  

 

Náboženství, nedělní setkání a další na vojtově You tube 
 

Vojta: Uzdravení slepého: 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2020/03/16/nabozenstvi-pro-mladsi-zaky-bez-zaku/ 
 

o. Radomír: Proměnění Páně:  

https://www.farnostdrahotuse.cz/2020/03/20/nabozenstvi-o-radomira-promeneni-pane/ 

 

Když tak sledujte: https://www.youtube.com/user/vvrh  

 
 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2020/03/16/nabozenstvi-pro-mladsi-zaky-bez-zaku/
https://www.farnostdrahotuse.cz/2020/03/20/nabozenstvi-o-radomira-promeneni-pane/
https://www.youtube.com/user/vvrh

