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4. neděle postní cyklus A 
 

„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. Všecko, totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. 
Proto se říká (v Písmě): Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí“ (Ef 5,8-14) 

 

 

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ modlitba Svatého Otce při žehnání růžím s obrázkem rudé růže (viz příloha č. 1. k dnešní katechezi) 
+ obrázek rudé růže (viz příloha č. 2. k dnešní katechezi) 
 

Děti, dnešní neděle je nějak jiná! Nemůžeme být spolu v kostele, ale 
přesto je dnešní den sváteční.   
Jsme přesně v polovině postní doby, v polovině na cestě setkání se 
s vítězným Pánem Ježíšem. A kdy to bude?  
Bude to o Velikonocích! Velikonoce jsou v životě křesťanů jako jaro mezi 
ročními obdobími! Velikonoce jsou nový začátek života! Vzpomínáte si, 
jak bylo krásné, když se Pán Ježíš proměnil před očima Petra, Jakuba a 
Jana na Hoře Tábor? Zářil bílým světlem ve slávě.  
Pán Ježíš je naším světlem. Osvětluje naši cestu a je s námi. V dnešním 
žalmu je toto: „Vede mě po správných cestách (…) I kdybych šel 
temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou“ Když je s námi 
světlo Pána Ježíše, vidíme věci správně, tak jak jsou. To je potřeba se učit 
a učíme se to celý život. Učíme se poslouchat Pána Ježíše. Když to 
umíme, je hned všechno lehčí. Pak se nemusíme ničeho bát. 
Dnešní neděle je předzvěstí velikonoční radosti; Pán Ježíš povstává jako 
vítěz v paprscích ranního slunce. Proto je dnešní neděle růžová. 
Laetáre.  Je jako růže, která rozkvétá a voní. V dnešní neděli si 
připomínáme, že láska vítězí nad nenávistí, radost nad zármutkem  
a nasycení nad hladem. Pán Ježíš je jako růže na obrázku, kterou máte v 
příloze. Její vůně je vůní Pána Ježíše – vůní lásky, radosti a nasycení. 
Trny a rudá barva připomínají utrpení trnové koruny a prolitou krev 
Pána Ježíše.  
Takže i když jsme nyní izolovaní, nemůžeme společně slavit bohoslužby, 
tak přesto tato 4. neděle postní Laetáre, je nedělí radostnou. 
Buďte proto radostí a obrázek vytiskněte a předejte svým rodičům. 
Můžete si pak s rodiči společně přečíst modlitbu, která je pod obrázkem. 


